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RAPORT  

PROIECT SANSA SI PROVOCARE-IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE 
OFERITE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

        

 

     Sansă si Provocare-Imbunătăţirea serviciilor sociale oferite victimelor traficului de persoane este un proiect realizat cu sprijinul financiar al 

granturilor SEE 2009-2014 Fondul ONG in România Componenta 4 Servicii Sociale si de Bază, a cărui implementare a inceput in Mai 2014 urmând 

a se finaliza in Martie 2016. Asociatia Pro Refugiu, ONG cu sediul in Bucuresti, deţine calitatea de coordonator, având parteneri din Norvegia 

(organizaţia Pro Sentret) si din România (Asociaţia Global Help, Fundaţia People to People, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, 

Asociaţia Betania, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului din judeţele Dâmboviţa, Mures, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Galati, 

Bacău, Iasi, Teleorman). 

Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai profitabile activităţi de criminalitate organizată. Acest fenomen reprezintă o incălcare flagrantă a 

drepturilor omului, afectand anual milioane de persoane in intreaga lume. România reprezintă in principal o ţară de origine si tranzit pentru victimele 

traficului de persoane. Anual cetăţenii români constituie un procent considerabil din numărul total al victimelor traficului de persoane identificate in 

Europa. Printre formele cele mai frecvente de exploatare se numără exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, cersetoria forţată. De-a lungul 

anilor tări de destinatie s-au numărat state precum Italia, Spania, Franta, Germania, Marea Britanie, Grecia, insă in ultimii ani a crescut numărul 

cetăţenilor români exploataţi in state precum Norvegia, Suedia, Danemarca.  
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      Prin acest proiect coordonatorul si partenerii săi abordează o serie de aspecte problematice privind asistenţa victimelor traficului de persoane: 

servicii sociale de calitate inferioară in România; rolul scăzut al ONG-urilor ca furnizori de servicii de asistenţă socială actionând cu resurse 

materiale/umane/financiare limitate; lipsa unei colaborări sustenabile intre organizatiile non-guvernamentale si instituţiile din România ţară de 

origine si Norvegia ţară de destinaţie pentru cetăţeni români supusi unor variate forme de exploatare (exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, 

cercetorie forţată etc.) 

     Prezentul raport prezintă principalele activităţi implementate cu succes in perioada Mai 2014-Mai 2015.  

 

 CARTOGRAFIEREA NEVOILOR SOCIALE SI TIPURILOR DE SERVICII ASISTENTĂ OFERITE VICTIMELOR 
TRAFICULUI DE PERSOANE IN ROMÂNIA SI NORVEGIA 

  Această activitate complexă s-a concretizat intr-un Raport „Serviciile de asistentă acordate victimelor traficului de persoane in România si 

Norvegia”.    
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 Raportul este alcătuit din 5 capitole: Capitolul I Statistici, prezintă in detaliu informaţii privind numărul victimelor traficului de persoane, formele de 

exploatare a acestora in România si Norvegia in perioada 2012-2014. Capitolul II Legislatie privind protectia si asistenta victimelor traficului de 

persoane conţine informaţii referitoare la principalele acte normative din cele două ţări care cuprind reglementări relevante privind serviciile de 

asistenţă la care victimele ar trebui să aibă dreptul pe durata procesului de reabilitare/reintegrare in societate. Capitolul III Servicii de asistentă pentru 

reabilitarea victimelor conţine o analiză detaliată a serviciilor de asistentă care se oferă in practică de către autorităţi si organizaţii non-

guvernamentale din cele două ţări. Capitolul IV Managementul de caz in România si Norvegia. Capitolul V Recomandări pentru imbunătăţirea 

serviciilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane. 

 Studiul are la bază o metodologie de tip calitativ si cantitativ axată pe 2 componente: Desk research – analiza legislaţiei si a documentelor relevante 

din România si Norvegia. Colectare date prin aplicarea unui chestionar complex in raport de autorităţi, organizaţii non-guvernamentale care 

furnizează servicii de asistenţă victimelor in cele două ţări. 

 Raportul a fost lansat in Noiembrie 2014 in cadrul unei conferinţe organizate la Bucuresti la care au luat parte reprezentanţi ai organizaţiei Pro 

Sentret Norvegia si ai unor multiple organizaţii si instituţii din România cu rol in lupta impotriva traficului de persoane, asistenţa victimelor (Agenţia 

Naţională Impotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General pentru Imigrări, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Autoritatea 

Naţională pentru Protectia Copilului, Ministerul de Justiţie-Direcţia de Probaţiune, avocaţi din cadrul Baroului Bucuresti, Direcţii Generale de 

Asistenţă Socială si Protecţia Copilului din Bucuresti, Sibiu, Mures, Galaţi, Iasi, Dâmboviţa; ONG-uri furnizatoare de servicii de asistentă victimelor 
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precum Asociaţia Global Help, Fundaţia People to People, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, Asociaţia Betania, Asociaţia Generaţie 

Tânără. 
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In prima parte a anului 2015 a avut loc o vizită de studiu in Norvegia si un training in România destinat asistenţilor sociali, psihologilor din ONG-

uri si DGASPC-uri care asistă victime ale traficului de persoane. 

 

    VIZITĂ DE STUDIU IN NORVEGIA 

 

 Evenimentul a avut loc la inceputul lunii Mai 2015, la aceasta participând membri ai echipei de proiect, experţi ai Asociaţiei Pro Refugiu.  
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  Evenimentul a reprezentant o foarte bună oportunitate pentru specialistii români să dobândească informaţii deosebit de utile privind modul in care 

serviciile de asistenţă sunt acordate in Norvegia victimelor traficului de persoane. Vizita a fost implementată cu sprijinul organizaţiei partener Pro 

Sentret care le-a facilitate participanţilor români intrevederi cu organizaţii, instituţii norvegiene cu rol activ in lupta impotriva traficului de persoane, 

asistenţa victimelor (Lauras Hus centru de cazare pentru victime), Crucea Rosie, KOM department al poliției cu rol în lupta împotriva traficului de 

persoane, Fafo institut de cercetare cu expertiză in elaborare studii privind fenomenul traficului de persoane, Serviciul de Protecție a Copilului, 

avocați specializati în asistența juridică a victimelor).  

 

    TRAINING IN ROMANIA 

Informaţiile obţinute cu ocazia vizitei de studiu au fost inserate intr-un Manual “Cunostiinte si deprinderi in asistența victimelor traficului de 

persoane” utilizat cu ocazia training-ului organizat la Bucuresti la finalul lunii Mai 2015.  
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   Manualul abordează aspecte privind: procedura de identificare si referire a victimelor traficului de persoane; asistenţa pentru reintegrarea 

victimelor; standarde de conduită pentru personalul din organizaţii si instituţii care asistă victime; mentoratul si programul peer-to-peer ca metode de 

suport acordat victimelor traficului de persoane pe durata procesului de reintegrare in societate; programul outreach.  

  Diseminarea acestei publicaţii in România s-a efectuat către toate direcţiile generale de asistenţă socială si protecţia copilului, către organizaţiile 

non-guvernamentale cu rol activ in acordare de suport victimelor traficului de persoane, Agenţia Naţională Impotriva Traficului de Persoane.  

 Atât raportul realizat in cadrul activităţii de cartografiere cât si acest manual se regăsesc publicate pe website-ul proiectului http://project-

chance.prorefugiu.org. 

    Incepând cu a doua jumătate a anului 2015 si până la finalul proiectului, activitatea Asociaţiei Pro Refugiu si a partenerilor săi se va concentra in 

special pe acordarea de asistenţă victimelor traficului de persoane. 

   Informaţii despre proiect au fost diseminate si in Norvegia cu sprijinul organizaţiei Pro Sentret si totodată inserate pe  http://www.ngonorway.org 

prin interdiul organizaţiei Norwegian Helsinki Committee. 

    Pentru informaţii suplimentare privind activităţile proiectului, publicaţiile realizate in cadrul acestuia, vă rugăm să contactaţi organizaţia 

coordonator Asociaţia Pro Refugiu, www.prorefugiu.org, office@prorefugiu.org 
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