COMBATEREA TRAFICULUI
DE COPII ÎN SCOPUL EXPLOATÃRII
SEXUALE
| GHID DE FORMARE A PROFESIONIªTILOR

COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII
ÎN SCOPUL EXPLOATÃRII SEXUALE
| GHID DE FORMARE A PROFESIONIªTILOR

Autori: Muireann O Briain, Anke van den Borne ºi Theo Noten
Traducerea: Raluca Nicolae
Aceastã publicaþie a fost produsã cu sprijinul ECPAT International ºi cu suportul financiar al Comisiei Europene – Programul
Agis, Fundaþia Oak ºi Fundaþia Bodyshop.

2

CUPRINS
1. INTRODUCERE ...................................................................................................... 6
Cum a început proiectul? .................................................................................................................. 6
Obiectivele manualului ...................................................................................................................... 6
Cum sã folosim acest manual ............................................................................................................ 7

2. ABILITÃÞI DE FORMARE ......................................................................................... 9
Învãþarea cu ajutorul programului de formare Fiºa 2A .................................................................... 10
Ce face ca un formator sã fie competent? Fiºa 2B ........................................................................... 11
Instrumente ºi tehnici de formare Fiºa 2C ....................................................................................... 14
Cum sã facem faþã situaþiilor dificile Fiºa 2D.................................................................................... 16
Managementul diferenþelor culturale Fiºa 2E................................................................................... 17
Exerciþii „energizante“ Fiºa 2F ......................................................................................................... 18

3. CUM SE REALIZEAZÃ UN PROGRAM DE FORMARE ............................................ 20
Obiectivele cursului ......................................................................................................................... 20
Planificarea programului de formare ............................................................................................... 20
Adaptarea la grupul þintã ................................................................................................................. 22
Condiþii favorabile derulãrii programului de formare ..................................................................... 22
Certificate ........................................................................................................................................ 22
Analiza nevoilor de formare - listã de verificare Fiºa 3A ................................................................... 28
Programarea timpului Fiºa 3B .......................................................................................................... 24

4. CURS DE FORMARE – COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII
ÎN SCOPUL EXPLOATÃRII SEXUALE .................................................................... 25
Sesiunea 1. Sã învãþãm împreunã .......................................................................................... 25
Fiºa de lucru Sesiunea 1: Test de Cunoºtinþe Generale .................................................................. 27
Sesiunea 2. Material de curs - Traficul de copii in scopul exploatarii sexuale ................. 28
Sesiunea 3. Ce este un copil? Ce credem despre copii? ....................................................... 34
Fiºã de lucru 3: Atitudini faþã de copii ............................................................................................. 35
Sesiunea 4. Copiii în risc de a deveni victime ale traficului ºi consecinþe ale traficului .. 36
Fiºa de lucru 4A: Victime ale traficului de copii? .............................................................................. 37
Fisa de lucru 4B: Chestionar ............................................................................................................ 39
Material de curs sesiunea 4: Copiii în risc de a deveni victime ale traficului.
Consecinþele traficului ............................................................................................................... 40
Sesiunea 5. Contextul legislativ: ce legi existã ºi cum funcþioneazã? ................................. 45
Fiºa de lucru 5: Contextul legal ....................................................................................................... 48
Material de curs 5: Legislaþia relevantã în combaterea traficului de copii
în scopul exploatãrii sexuale ..................................................................................................... 50

3

Sesiunea 6. Mãsuri pentru protecþia copilului: asistenþa pentru copiii
victime ale traficului ......................................................................................................... 56
Fiºa de lucru 6A: joc de rol – repatriere ......................................................................................... 57
Fiºa de lucru 6B: Scenarii ºi opþiuni ................................................................................................. 58
Material de curs 6: Prevederi pentru îngrijirea ºi protecþia copiilor ............................................... 62
Sesiunea 7: Investigarea infracþiunilor de trafic ..................................................................... 66
Fiºa de lucru 7A: Planificarea unei investigaþii - „Agenþia de plasare a forþei de muncã”................. 67
Fiºa de lucru 7B: Planificarea unei investigaþii – “Salonul de masaj” ................................................ 69
Material de curs 7: Investigarea infracþiunilor de trafic .................................................................... 71
Sesiunea 8. Intervievarea copiilor ............................................................................................ 74
Fiºã de lucru 8A. Studiu de caz: Sonia .............................................................................................. 76
Fiºã de lucru 8B. Studiu de caz: Mihaela ......................................................................................... 77
Material de curs 8A. Obþinerea mãrturiei unui copil-victimã a traficului de fiinþe umane .............. 78
Material de curs 8B. Modelul scenariului, o metoda de intervievare a copiilor
folositã de poliþia din Olanda ..................................................................................................... 82
Sesiunea 9. Principalele instituþii responsabile ºi rolurile lor .............................................. 85
Fiºa de lucru 9A: Principalii instituþii responsabile ºi rolurile lor ..................................................... 87
Fiºa de lucru 9B: Sisteme Naþionale de Referire a Cazurilor .......................................................... 90
Fiºa de lucru 9C: Fiºa persoanelor de contact ................................................................................ 93
Material de curs 9A: Italia: asistenþa victimelor traficului; articolul 18 din decretul
legislativ nr. 286/98 .................................................................................................................... 94
Material de curs 9B: Sisteme Naþionale de Referire a Cazurilor .................................................... 95
Sesiunea 10. Evaluare .................................................................................................................. 96
Fiºã de lucru 10 A: Test de conoºtinþe generale ............................................................................. 98
Fiºã de lucru 10 B: Chestionar de evaluare a cursului ..................................................................... 99

5. REFERINÞE ªI RESURSE ...................................................................................... 100
Anexã 1 - Datele de contact ale partenerilor programului de formare pe tema traficului de copii
în Europa .................................................................................................................................. 103
Anexã 2 - Parteneri ºi experþi care au contribuit la realizarea materialului

4

MULÞUMIRI
Partenerilor din proiect:
• Children’s Human Rights Centre of Albania (CRCA), membru afiliat ECPAT, Albania
• Respect, membru afiliat ECPAT, Austria
• Children not for Abuse, membru afiliat ECPAT, Belarus
• ECPAT Belgia
• Neglected Children Society, membru afiliat ECPAT, Bulgaria
• Ecumenical Network for Youth Action (ENYA), membru afiliat ECPAT, Cehia
• Red Barnet, membru afiliat ECPAT, Danemarca
• Tartu Child Support Center, membru afiliat ECPAT, Estonia
• ECPAT Franþa
• ECPAT Germania
• ECPAT Italia
• Centre for the Prevention of Trafficking in Women, Moldova
• ECPAT Norvegia
• Save the Children Romania (Salvati Copiii), membru afiliat ECPAT, România
• Saint-Petersburg NGO for social projects “Stellit”, membru afiliat ECPAT, Federaþia Rusã
• Beo Support, membru afiliat ECPAT, Serbia ºi Montenegro
• All-Ukrainian Foundation for Children’s Rights, Ucraina
• ECPAT UK
• Consiliul Þãrilor Baltice
• Academia Olandezã de Poliþie
• Biroul Procurorului – Olanda
• ECPAT International
• ECPAT International – Comitetul Consultativ al Copiilor ºi Tinerilor
• Grupul Experþilor Europeni în domeniul traficului de persoane
• Poliþia Germanã
• Biroul Procurorului General – Ucraina
• ICMPD
• ILO/IPEC
• La Strada International
• NGO “Alexandra”, Rusia
• Terre des Hommes
• Unicef
Mulþumiri speciale:
• Gina Badiu
• Chris Beddoe
• Farrah Bokhari
• Katlijn Declercq
• Stephanie Delaney
• Olga Kolpakova
• Mechtild Maurer
• Malle Roomeldi
• Maya Rusakova
• Georgi Vanchev
• Astrid Winkler
• Lydia Zagorova

5

Capitolul

1

INTRODUCERE
CUM A ÎNCEPUT PROIECTUL?
Acest manual este rezultatul celei de-a treia
etape a programului de combatere a traficului
de copii în scopul exploatãrii sexuale, creat de
ECPAT Europe Law Enforcement Group,
grupare regionalã din Europa, coordonatã de
Ecpat Olanda. Ca ºi ONG, ECPAT se concentreazã pe exploatarea sexualã a copiilor. În
acest context al combaterii exploatãrii sexuale
a copiilor, a fost iniþiat acest program.
În primele douã etape ale programului s-au
realizat cercetãri în opt þãri Est Europene ºi alte
opt, Vest Europene, cu privire la aspectele
traficului copiilor (profilul copilului victimã a
traficului în scopul exploatãrii sexuale,
legislaþia naþionalã ºi internaþionalã, prevenirea
fenomenului, dar ºi asistenþa ºi suportul
acordate victimelor). Au fost examinate totalitatea standardelor naþionale ºi internaþionale,
precum ºi implementarea lor în domeniul
combaterii traficului de copii.
Rezultatele cercetãrii au arãtat cã specialiºtii
care se ocupã de problematica traficului de
fiinþe umane, (poliþiºti, asistenþi sociali,
reprezentanþi ai agenþiilor locale) întâmpinã
dificultãþi de identificare a copiilor victime ale
traficului în scopul exploatãrii sexuale ºi, de
asemenea, nu conºtientizeazã pe deplin nevoia
de protecþie si îngrijire specialã pe care aceºtia
o necesitã. Mai mult de atât, între instituþiile
responsabile pentru prevenirea ºi combaterea
fenomenului existã o lipsã de cooperare ºi
comunicare, acest lucru înregistrându-se atât
la nivel internaþional, cât ºi naþional ºi chiar
local. Mulþi profesioniºti responsabili pentru
aplicarea legii, cât ºi asistenþii sociali nu înþeleg
efectele traficului asupra copiilor ºi nu au
cunoºtinþe despre cum sã protejeze ºi sã
lucreze cu aceastã categorie de copii.
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Concluzia la care s-a ajuns a fost cã aceºti
profesioniºti au nevoie de formare în domeniul
prevenirii ºi combaterii traficului de copii în
scopul exploatãrii sexuale, formare ce trebuie
sã se centreze pe abordarea drepturilor
copiilor. Luând în considerare tipicul fenomenului traficului de fiinþe umane ºi diversitatea
problemelor cu care se confruntã o victimã, s-a
considerat necesar implicarea reprezentanþilor
diferitelor instituþii cu abilitãþi în protecþia
copilului victimã a traficului ºi totodatã s-a
încercat sã se sublinieze necesitatea ºi importanþa cooperãrii interinstituþionale.
Acest manual de formare a fost dezvoltat ca
rãspuns la aceste concluzii. În acest sens, au
fost realizate parteneriate între þãrile vestice ºi
estice în scopul elaborãrii manualului. În cadrul
acestui proiect, partenerul Organizaþiei Salvaþi
Copiii/Ecpat România a fost Ecpat Franþa.

OBIECTIVELE MANUALULUI
Acest manual a fost conceput pentru acei
formatori care sunt cooptaþi în activitãþi de
formare a grupurilor mixte de profesioniºti
care doresc sã acumuleze informaþii despre
problematica traficului de copii ºi care doresc
sã cunoascã modalitãþi de protecþie ºi asistenþã
a copiilor victime ale traficului în scopul
exploatãrii sexuale. Grupul þintã este constituit
din profesioniºti responsabili cu aplicarea legii
(poliþiºti), asistenþi sociali ºi reprezentanþi ai
agenþiilor cu responsabilitãþi în domeniul
protecþiei copilului.
Deºi manualul nu va distinge întotdeauna între
acei copii care au fost victime ale traficului în
scopul exploatãrii sexuale ºi alte tipuri de
victime ale traficului (exploatate prin muncã
etc), se centreazã totuºi pe prima categorie. In
contextul mai larg al fenomenului traficului de
copii, manualul de formare cautã sã se
concentreze pe protecþia copiilor care au fost
victime ale traficului în scopul exploatãrii
sexuale ºi pr protecþia celor care sunt în risc de
a deveni victime.

Manualul oferã informaþii, tehnici ºi instrumente pentru ca un program de formare sã fie
eficient. Manualul conþine sugestii despre:
• Rolul formatorului;
• Înþelegerea grupului þintã;
• Cum sã facem faþã unor situaþii dificile
pe parcursul programului de formare;
• Cum sã folosim în cadrul programului de
formare diferite activitãþi de învãþare;
• Abilitãþi interculturale;
• Alocarea timpului ºi alegerea prioritãþilor;
• Cum sã asigurãm condiþii favorabile pentru
derularea unui program de formare.
Acest manual este un ghid practic ºi nu este
intenþionat sã ofere un program definitiv de
formare. Formatorii sunt încurajaþi sã adapteze
informaþia pentru a corespunde nevoilor de
formare a participanþilor la programul de
formare ºi la circumstanþele þãrii respective
unde se deruleazã acesta.

CUM SÃ FOLOSIM ACEST
MANUAL?
La sfârºitul manualului este o listã de resurse
care au fost folosite pentru realizarea acestuia.
Acestea pot fi folositoare ca material de
referinþã ºi resursã.

Capitolele 2 ºi 3 oferã informaþii necesare
formatorului înainte de începerea programului
de formare.
Capitolul 2 oferã informaþii despre tehnici ºi
instrumente de formare pentru derularea cu
success a programului de formare. Include
sfaturi despre cum sã rezolvãm situaþiile
dificile pe parcursul programului de formare.
Acest capitol mai conþine informaþii despre
modalitãþile de învãþare activã prin intermediul
jocurilor de rol, discuþii, studii de caz etc.
Capitolul 3 cuprinde informaþii depre cum
poate fi dezvoltat un program de formare,
despre selectarea grupului þintã ºi despre
durata programului de formare.
Capitolul 4 cuprinde 10 sesiuni de formare.
Obiectivele fiecãrei sesiuni sunt explicate,
precum ºi dificultãþile pe care le poate
întâmpina formatorul de-a lungul unei sesiuni.
Formatorii pot adapta aceste sesiuni în funcþie
de obiectivele pe care vor sã le atingã, mediul
cultural în care programul de formare are loc ºi
în funcþie de nevoile specifice ºi capacitatea
participanþilor. Pentru fiecare sesiune este
sugerat un format, precum ºi exerciþii care
încurajeazã învãþarea activã. Materialele de
lucru ºi fiºele sunt oferite cu scopul de a facilita
munca formatorului.
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Manual creat de specialiºti, pentru specialiºti
Iniþial programul a pornit prin aplicarea unui chestionar tuturor partenerilor implicaþi în
proiect pentru a fi evidenþiate nevoile lor cu privire la problematica traficului de fiinþe umane. În
martie 2005 a avut loc prima întâlnire a specialiºtilor în Tirana, Albania, în cadrul cãreia au fost
discutate temele ce vor fi abordate în manual. La aceastã întrunire au participat experþi din
domeniul poliþiei, justiþiei, asistenþei sociale, organizaþii internaþionale, alãturi de reprezentanþi ai
specialiºtilor ce fãceau parte din acest parteneriat.
În octombrie 2005 a fost testatã o primã variantã a acestui manual, în Hissar, Bulgaria de cãtre
specialiºti, incluzând poliþiºti, asistenþi sociali si angajaþi ai agenþiilor locale pentru protecþia
copilului. Partenerii din cadrul proiectului au adãugat comentarii manualului ºi au început
traducerea ºi adaptarea manualului la contextual naþional.
În toate cele zece þãri Estice ºi Central Europene, primul program de formare a avut loc în luna
noiembrie a anului 2005. La sesiunea de formare au participat patru formatori, conducãtori ai
ºedinþelor de formare ºi aproximativ 20 de participanþi selectaþi din rândul profesioniºtilor în
domeniul juridic, al asistenþei sociale ºi al îngrijirii copilului.
Astfel, în urma experienþei acumulate în aceste ºedinþe, au fost aduse îmbunãtãþiri
manualului, rezultând astfel o a doua variantã a acestuia. O întâlnire cu scopul evaluãrii ºi
discutãrii rezultatelor s-a organizat în decembrie 2005 în Berlin, Germania.
În aprilie 2006, un poliþist si un asistent social din fiecare þarã membrã a parteneriatului au
participat la programul: „Formare de Formatori”. Sesiunea s-a desfaºurat în Bucureºti, România ºi
a constituit o nouã experienþã care a contribuit la optimizarea manualului de faþã.
În lunile care au urmat, fiecare þarã din cele zece partenere au organizat o formare naþionaã
pentru a testa ultima versiune a manualului. Cei care au condus sesiunile de instruire au fost aceia
care se deprinseserã deja cu folosirea acestuia, iar participanþii au fost reprezentanþi ai instituþiilor
responsabile cu aplicarea legilor ºi reprezentanþi ai serviciilor sociale.
Rezultatele acestei sesiuni de instruire au fost evaluate în luna septembrie 2006 la o întrunire
ce a avut loc în Sofia, Bulgaria. Aici au participat experþii care au creat prima versiune, precum ºi
toþi ceilalþi specialiºti, formatori ºi participanþi care s-au implicat de-a lungul timpului în
perfecþionarea manualului.
Experienþele acumulate de-a lungul sesiunilor de instruire naþionale au fost încorporate în
aceastã ultimã versiune a manualului. Astfel, acest instrument este produsul unei lungi cercetãri ºi
acumulãri de cunoºtinþe la care au luat parte experþi, profesioniºti ºi practicanþi în domeniu.
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Capitolul

2

ABILITÃÞI DE FORMARE
Ca ºi formator, trebuie sã aveþi un numãr de
abilitãþi care vã vor ajuta sã controlaþi
programul de formare ºi sã vã asiguraþi cã
participanþii vor asimila informaþii ºi vor
atinge un nivel de înþelegere.
În cadrul fiºei 2A veþi gãsi o descriere a
diferitelor modalitãþi prin care un adult
asimileazã informaþia ºi-o reaminteºte. Aceastã
fiºã vã va ajuta sã structuraþi un program de
formare folosind diverse metode de învãþare.
În cadrul fiºei 2B, veþi gãsi o listã a calitãþilor
unui bun formator. Evident cã fiecare
persoanã are propriile caracteristici ºi propriile
calitãþi, dar acordaþi atenþie acelor calitãþi care
vã fac sã fiþi un bun formator, va fi mai uºor sã
vã modelaþi atitudinea de-a lungul programului de formare.
Pentru fiecare sesiune, existã un set de
instrumente de formare. Cu toate acestea, un
formator ar trebui sã foloseascã ºi instrumente
în cadrul sesiunilor. Este important sã se
foloseascã un numãr cât mai variat de tehnici,
cu accent pe activitãþile practice, pe discuþii ºi
pe prezentãrile creative, uºor de reamintit. Este
de asemenea important sã se foloseascã acele
exerciþii ºi tehnici care sã vã ajute la îndeplinirea obiectivelor progra-mului de formare,
chiar dacã nu sunt agreate de dumneavoastrã.
În cadrul fiºei 2C veþi gãsi o serie de sugestii
referitoare la tehnicile ºi instrumentele care vor
creºte impactul abilitãþilor de formare.
Ca ºi formator, veþi avea în cadrul grupului un
participant dificil care constituie un pericol
pentru stabilitatea întregului grup. Formatorul
va trebui sã identifice aceste situaþii ºi fie sã le
opreascã, sã le administreze, fie sã le foloseascã
în mod pozitiv pentru binele grupului, ca ºi
întreg. În cadrul fiºei 2D veþi gãsi exemple
despre participanþi dificili sau situaþii dificile ºi
cum sã administraþi situaþia.

Aprecierea distanþelor culturale existente între
oameni este foarte importantã când discutãm
despre traficul de fiinþe umane. Cultura a fost
descrisã ca fiind “un sistem de credinþe ºi valori
împãrtãºite de un grup de persoane”. Cultura
influenþeazã felul în care ne raportãm la
semenii noºtrii ºi cum rezolvãm situaþii
problematice. Copiii victime ale traficului
provin din medii ºi culturi diferite de cele ale
participanþilor la programul de formare.
Ca ºi formator, trebuie sã fiþi conºtient de
mentalitatea participanþilor când vorbim de
“prostituþie”, “copil”, “victimã” etc. Este posibil
sã fie dificil pentru profesioniºtii adulþi, de
exemplu, sã perceapã o fatã în vârstã de 16 sau 17
ani ca fiind un “copil”. Pentru a atinge un nivel
bun de comunicare în cadrul sesiunii de
pregãtire, un formator va trebui sã determine
participanþii sã-ºi identifice mentalitãþile ºi sã le
modifice. Dar în acelaºi timp, formatorul va
trebui sã empatizeze cu participanþii ºi sã le
înþeleagã propria perspectivã, valorile ºi
atitudinile. Oamenii vãd lumea prin intermediul
propriilor “ochelari culturali”. Veþi gãsi suport pe
aceastã temã în cadrul fiºei 2E.
Este foarte important sã se creeze o atmosferã
placutã. Adulþii care participã la un program
de formare pot fi fie nervoºi sau nesiguri pe ei.
Un rezultat bun va depinde foarte mult de
propria atitudine, de sensibilitatea dumneavoastrã faþã de persoanele care participã la curs
ºi de alegerea unor metode care sã creeze o
atmosferã de învãþare pozitivã.
De-a lungul unei sesiuni de formare, exerciþiile
scurte pot îmbunãtãþi atmosfera ºi pot ridica
nivelul de energie al participanþilor. Mai multe
sugestii gãsiþi în fiºa 2F. Le puteþi utiliza pentru
a-i face pe participanþi sã se simtã confortabil
sã lucreze împreunã, pentru a ridica nivelul de
energie sau pentru a-i ajuta sã-ºi concentreze
atenþia. Tineþi minte cã aceste exerciþii trebuie
sã fie simple ºi realizate rapid.
Este important ca participanþii sã nu aibã la
dispoziþie foarte mult timp pentru a se gândi la
aceste exerciþii ºi sã acþioneze spontan. NU
utilizaþi exerciþii pe care nu le stãpâniþi foarte
bine! Va lua mai mult timp pentru a oferi
explicaþii ºi s-ar putea sã nu fie corespunzãtoare pentru unii participanþi. De asemenea,
asiguraþi-vã cã aþi parcurs exerciþiul chiar
dumneavoastrã.
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Fiºa 2A
ÎNVÃÞAREA CU AJUTORUL
PROGRAMULUI DE FORMARE
O persoanã adultã primeºte informaþii prin
3 canale senzoriale:
• vedere
• auz
• miºcare
Cu toate acestea, unul dintre acestea este
dominant. Aspectul dominant defineºte modul
în care o persoanã învaþã cel mai bine
informaþii noi. Dar acest aspect nu este
întotdeauna la fel pentru toate situaþiile. O
persoanã poate prefera un anumit stil de
învãþare sau o combinaþie de stiluri de învãþare
pentru o altã sarcinã.
În cadrul programului de formare, va trebui sã
utilizãm toate aceste 3 aspecte, astfel încât toate
persoanele prezente sã înveþe.

Învãþarea vizualã
Învãþarea vizualã poate fi spaþialã sau
lingvisticã. Persoanele care invaþã mai bine
prin intermediul vizual-lingvistic, vor reþine
mai bine informaþiile prin intermediul cititului
ºi scrisului. Îºi reamintesc ce a fost scris, chiar
dacã nu au citit decât o datã. Le place sã scrie ºi
acordã atenþie prezentãrilor.
Pentru a facilita învãþarea acestora:
• Folosiþi fiºe de lucru;
• Daþi sarcini scrise;
• Folosiþi prezentãri scrise.
Persoanele care învaþã mai bine spaþio-vizual
au dificultãþi cu limbajul scris ºi reþin mai mult
din demonstraþii, materiale video, hãrþi ºi alte
materiale vizuale. Aceste persoane vizualizeazã
rapid feþe ºi locuri cu ajutorul imaginilor.
Pentru a facilita învãþarea acestora:
• Folosiþi hãrþi, grafice, ilustraþii;
• Includeþi agende, fiºe de lucru pentru a
citi ºi pentru a lua notiþe;
• Suplimentaþi informaþia cu ilustraþii;
• Folosiþi diagrame ºi explicaþi-le.

Învãþarea auditivã
Pentru persoanele care învaþã mai bine astfel,
ar trebui sã:
• Începeþi materialele noi cu prezentãri
scurte a ceea ce urmeazã ºi concluzionaþi
cu un rezumat a ceea ce a fost prezentat
(“Spune-le ce urmeazã sã-i înveþi, învaþã-i
ºi spune-le ce i-ai învãþat”).
• Includeþi activitãþi auditive, cum ar fi
brainstorming, grupurile “buzz” etc.
• Oferiþi timp suficient pentru activitãþile
de explicare. Aceasta permite realizarea
conexiunilor între ce au învãþat
participanþii ºi despre modul de aplicare
în practicã.
• Solicitaþi participanþii sã punã întrebãri,
sã verbalizeze.
• Dezvoltaþi un dialog între participanþi ºi
dumneavoastrã, ca ºi formator.

Învãþarea prin miºcare
Acele persoane care învaþã cel mai bine prin
miºcare tind sã-ºi piardã concentrarea când
stimularea externã este prea scãzutã. Când
citesc, le place sã scaneze materialul la început
(pentru a-ºi face o privire de ansamblu) ºi apoi
se concentreazã pe detalii. Le place sã foloseascã culori ºi sã deseneze diagrame, imagini.
Pentru persoanele care învaþã mai bine astfel,
ar trebui sã:
• Folosiþi activitãþi care presupun miºcarea
participanþilor;
• Folosiþi culori pentru a accentua anumite
elemente cheie;
• Oferiþi pauze;
• Oferiþi culori, markere;
• Puneþi participanþii sã scrie informaþia
din caiet pe foaia de flipchart

Pentru a forma adulþii, este important
sã vã reamintiþi cã:
• Adulþii învaþã din experienþã.
Aºadar, tot ceea ce este nou în învãþarea lor se
bazeazã pe ceea ce ei ºtiu deja. Cei care
participã la aceste sesiuni de instruire au
probabil o experienþã bogatã, abilitãþi ºi idei
deja formate. Ei trebuie încurajaþi pe cât
posibil sã dea exemple ºi sã împãrtãºeascã din
„lecþiile învãþate” în urma unor experienþe
anterioare. Sã nu porniþi niciodatã de la ideea

cã participanþii nu ºtiu nimic despre subiectul
respectiv.
• Adulþii învaþã cel mai bine de la alþi adulþi.
Participanþii vor primi ºi vor respecta informaþia pe care o primesc de la colegii profesioniºti.
•

Adulþii învaþã cel mai bine prin intermediul
discuþiilor.
Încercaþi sã discutaþi cât de mult posibil pentru
cã astfel le permiteþi adulþilor sã fie în acelaºi
timp ºi studenþi ºi profesori. Discursurile ºi
luarea notiþelor sunt mai puþin eficiente.
•

Adulþii învaþã cel mai bine de la cei de
vârstã apropiatã ºi care au o formare
profesionalã similarã.
Încurajaþi sã comunice ºi sã-ºi împãrtãºeascã
gândurile între ei.

•

Adulþii învaþã ceea ce vor sã înveþe, ceea
ce îi intereseazã ºi ceea ce cred ei cã le va
fi de folos în viaþã.
Materialele de curs trebuie sã fie relevante. Este
posibil sã doriþi sã adaptaþi materialele oferite
în acest manual, potrivit experienþei ºi
cunoºtinþelor pe care le au participanþii.
•

Pe mãsurã ce înainteazã în vârstã, puterea
de observaþie ºi de judecatã a adulþilor
devine mai puternicã.
Aceastã abilitate de a observa, gândi ºi analiza
face ca, în procesul de învãþare adultã, toþi
participanþii sã fie ºi profesori ºi studenþi în
acelaºi timp.

11

Fiºa 2B
CE FACE CA UN FORMATOR
SÃ FIE COMPETENT?
Câteva calitãþi ale unui bun formator, cum ar fi
sensibilitatea ºi seriozitatea, depind de
personalitatea formatorului. Cu toate acestea,
experienþa poate îmbunãtãþi abilitãþile unui
formator.
Un bun formator are:
Sensibilitate faþã de sentimentele altora: Un
bun formator va ajuta la crearea ºi dezvoltarea
unui mediu de încredere ºi deschidere unde
toatã lumea se simte în siguranþã sã vorbeascã
deschis ºi unde diferenþele de opinie sunt
respectate. Majoritatea persoanelor nu îºi vor
exprima disconfortul, sentimentele de
supãrare, în schimb vor deveni retrase ºi nu
vor mai participa la discuþii. Aceastã
sensibilitate faþã de sentimentele persoanelor ºi
a modului în care ºtiu sã rãspundã la ele este o
abilitate importantã în cadrul unui program de
formare.
Sensibilitatea faþã de sentimentele grupului ca
întreg: În orice grup, întregul este mai eficient
decît o parte a lui. “Chimia” grupului reflectã
sentimentele împãrtãºite. Un grup poate fi
supãrat, nerãbdãtor, entuziast, suspicios sau
chiar frivol. Stabilirea unei colaborãri dinamice
este esenþialã pentru un mediu de învãþare
propice.
Sensibilitatea faþã de statusul ºi capacitatea
participanþilor. În cadrul unui grup cu reprezentanþi de la diferite instituþii va varia
educaþia ºi experienþa. Un bun formator va fi
sensibil la modul în care participantul se
percepe pe sine în relaþie cu ceilalþi din grup.
Poate lua timp pentru crearea unei relaþii de
încredere între ei ºi a unui mediu în care
fiecare se simte confortabil în prezenþa celuilat.
Abilitatea de a asculta: Prin ascultarea explicitã
a cuvintelor, dar ºi a tonului folosit, un
formator va fi capabil sã îºi dea seama despre
cum se simt persoanele din grup. Este
important sã ne asigurãm ca toþi s-au simþit
incluºi ºi au participat la activitãþi.
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Abilitatea de a atrage atenþia participanþilor:
Limbajul trupului, tonul vocii, modul în care
ne îmbrãcãm poate afecta modul în care participanþii reacþioneazã în prezenþa formatorului.
Un formator care pare încrezãtor va da
participanþilor sentimentul cã sunt în prezenþa
unei persoane capabile ºi cã vor învãþa ceva
important. Un formator care îºi va folosi
mâinile pentru a exprima mai bine ce doreºte
sã transmitã, va da sentimentul participanþilor
cã sunt incluºi. Un bun formator va vorbi clar
ºi se va îmbrãca corespunzãtor.
Abilitatea de a extrage informaþii de la participanþi:
Implicarea participanþilor în cadrul activitãþilor asigurã învãþarea între participanþi ºi în
acelaºi timp vor avea sentimentul de
apartenenþã la grup.
Tact: Câteodatã formatorul va trebui sã spunã
lucruri mai puþin plãcute pentru binele
grupului ca întreg. Abilitatea de a face acest
lucru cu grijã ºi cu precauþie este foarte
importantã. Mai departe, anumite subiecte
abordate pe parcursul programului de formare
pot evoca sentimente puternice sau dureroase
pentru participanþi. Un formator trebuie sã
dea dovadã de tact, dar în acelaºi timp ºi de
fermitate pentru a face faþã respectivelor
situaþii emoþionale.
Onestitate: Un formator ar trebui sã fie corect
cu participanþii în ceea ce priveºte limitele
propriilor cunoºtinþe. În loc sã justifice cã ºtie
rãspunsul la o întrebare dificilã, ar trebui sã
verifice facã unul din participanþi cunoaºte
rãspunsul la întrebare sau sã se informeze ºi sã
rãspundã cu urmãtoarea ocazie la întrebare.
Angajament: Procesul de învãþare bazat pe
colaborare poate pãrea frustrant ºi ineficient
cîteodatã. Poate fi tentant pentru un formator
sã adopte rolul tradiþional al profesorului ºi sã
fie tentat sã conducã activitatea decât sã
faciliteze. Un bun formator va fi conºtient de
valoarea învãþãrii bazatã pe colaborare ºi va
stabili o relaþie de cooperare cu participanþii în
cadrul cãreia responsabilitatea învãþãrii va
aparþine întregului grup.
Simþul timpului: Un formator va trebui sã dezvolte un simþ pentru administrarea timpului în
cadrul sesiunilor de formare. Formatorul va ºti
când sã închidã o discuþie, când sã schimbe
subiectul, când sã opreascã un participant care

a vorbit prea mult, când sã permitã continuarea discuþiei dupã terminarea perioadei de
timp alocate ºi când sã lase sã se instaleze
tãcerea. Alocarea corespunzãtoare a perioadei
de timp este de asemenea importantã pentru
oferirea structurii procesului de învãþare.
Aceasta presupune oferirea de limite de timp
pentru prezentãri, pãstrarea timpului alocat în
agendã, începerea ºi terminarea sesiunii în
timp.
Flexibilitate: Un formator va trebui sã planifice
sesiunile, dar sã fie pregãtit sã schimbe
sesiunile pentru a rãspunde nevoilor
participanþilor ºi pentru a face ca experienþa de
învãþare sã fie una de succes. Pot apãrea
oportunitãþi în care talentul ºi experienþa celor
prezenþi sã fie folositoare. Flexibilitatea în a
amâna pauzele sau a le oferi mai devreme
poate
preveni
instalarea
plictiselii
participanþilor sau instalarea unor situaþii în
care aceºtia îºi pierd concentrarea.
Simþul umorului: Abilitatea formatorului de a
se amuza ºi de a împãrtãºi acest lucru grupului
creºte nivelul de învãþare pentru participanþi.
Crearea unei atmosfere prietenoase ºi
cãlduroase va creºte gradul de confort al
participanþilor ºi va permite facilitarea
procesului de învãþare.
Abilitãþi organizatorice: Un formator trebuie sã
se asigure cã toate aspectele administrative
sunt realizate, cum ar fi formarea materialelor,
aranjarea sãlii, oferirea de informaþii organizatorice participanþilor. O bunã organizare va
oferi participanþilor încredere ºi în acelaºi timp
se va constitui într-o lecþie importantã despre
cum se organizeazã un eveniment.

Un formator NU este
•

Persoana responsabilã pentru tot: Întregul
grup este responsabil pentru procesul de
învãþare. Rolul formatorului este de a
facilita sesiunile de training. De exemplu,
grupul poate fi responsabilizat prin
participarea la definitivarea agendei.

•

Un lector: Un formator învaþã ºi el cu
ceilalþi participanþi; formatorul exploreazã
alãturi de participanþi subiectele abordate
ºi contribuie cu experienþele personale.

•

Expert: Deºi formatorul va pregãti sesiunile, s-ar putea sã nu cunoascã anumite
subiecte la fel de bine în comparaþie cu
ceilalþi participanþi.

•

Centrul atenþiei: Un formator bun va vorbi
mai puþin decât participanþii. În schimb,
formatorul va atrage participanþii în cadrul
discuþiilor.

•

Arbitru: În cadrul unui proces de învãþare
bazatã pe colaborare, nimeni nu determinã
ce opinii sunt corecte sau mai valide, deºi
s-ar putea ca anumite inadvertenþe sã
necesite clarificare.

•

Servitor: În vreme ce formatorul îºi asumã
responsabilitatea coordonãrii sesiunilor, ar
trebui sã nu-ºi asume în totalitate
responsabilitatea altor sarcini asociate cu
programul de formare.

Atitudine pozitivã faþã de participanþi:
Participanþii vor reacþiona bine când opinia ºi
contribuþia lor va fi tratatã cu respect. Un bun
formator va gãsi o modalitate pozitivã de a
relaþiona cu participanþii, chiar dacã va corecta
un participant sau chiar dacã nu va fi de acord
cu aceºtia.
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Fiºa 2C
INSTRUMENTE ªI TEHNICI
DE FORMARE
Urmeazã câteva exemple de tehnici de formare:
Sesiuni de brainstorming: aceasta este una
dintre cele mai eficiente tehnici generatoare de idei. Se caracterizeazã prin discuþii
rapide pe o anumitã temã. Fiecare
persoanã este liberã sã formuleze orice idee
sau soluþie fãrã a fi criticatã în nici un fel de
ceilalþi participanþi, acest lucru petrecânduse într-o perioadã de timp bine delimitatã.
Se pune accent pe cantitatea de idei ºi nu
pe calitatea lor, la sfârºit rezultând abordãri
din cele mai diferite. Pe parcursul enunþãrii
ideii, notaþi-le pe o foaie de flipchart,
folosind prescurtãri, cuvinte cheie. Este
important sã le notaþi pe toate pentru ca la
sfârºit sã le puteþi dezbate împreunã, fãrã
riscul de a omite vreuna.
Grupul nominal: poate fi folosit ca alternativã la brainstorming. Oferã posibilitatea
generãrii de idei, dar ºi alegerea unui
anumit curs al acþiunii. O situaþie
problematicã este prezentatã grupului ºi
participanþii sunt încurajaþi sã ofere cât
mai multe soluþii posibile, care vor fi
notate pe o foaie de flipchart. Dupã ce s-a
obþinut o listã completã a ideilor, acestea
vor fi discutate una câte una. Este un mod
eficient de abordare ce permite fiecãrui
participant sã înþeleagã mai bine problema.
De asemenea, la sfârºit, participanþii pot sã
voteze soluþia preferatã, aducând argumente pro ºi contra pentru fiecare alegere.
Dialogul: Formatorul prezintã o anumitã
problemã ºi-i invitã pe participanþi sã o
comenteze. În acest fel se asigurã o
varietate de contribuþii, creând premisele
învãþãrii
reciproce.
De
asemenea,
formatorul are posibilitatea sã corecteze ºi
sã explice imediat întregului grup anumite
aspecte care nu au fost înþelese corect.
Grupuri de lucru: Se împart participanþii în
grupuri mici (3-5 persoane) cãrora li se dã
o anumitã problemã de rezolvat ºi se alocã
o perioadã de timp pentru rezolvare.
Fiecare grup trebuie sã desemneze un lider
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care sã prezinte ideea grupului din care
face parte. La sfârºit, dacã majoritatea
grupurilor au adoptat aceeaºi strategie, se
cer expuneri doar celor care au procedat
diferit. Este o tehnicã eficientã pentru cã
participanþii pot sã-ºi exprime propriile
idei ºi, de asemenea, sã le cunoascã ºi pe ale
celorlalþi.
Discuþii panel: Dacã participanþii la
programul de formare au expertizã pe o
anumitã temã dezbãtutã, o discuþie panel
este un mod bun de a împãrtãºi experienþa
în cadrul grupului. O discuþie panel este
desfãºuratã în cadrul unui grup format din
2 sau 3 persoane care au experienþã
comunã ºi cunoºtinþe în legãturã cu un
subiect relevant. Acestea sunt solicitate sã
facã o scurtã prezentare grupului, urmatã
de o sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri în
cadrul cãreia se clarificã informaþia oferitã.
Jocul de rol, teatru: Formatorul îi va explica
cât mai bine fiecãruia în parte care este
rolul sãu în mica scenetã. Este un mod
eficient prin care un anumit individ înþelege ce simte o altã persoanã. Teatrul ºi jocul
de rol pot fi extrem de distractive ºi pot
avea cele mai bune rezultate, însã este bine
sã se evite îndepãrtarea de la scopul pentru
care a fost aplicatã tehnica. De asemenea,
trebuie sã se ia în considerare ºi dorinþa
indivizilor de a juca anumite roluri.
Energizanþi: Acestea sunt mici jocuri cu
rolul de a ajuta la cunoaºterea membrilor
grupului, crearea confortului ºi solidaritãþii
între ei. Sunt binevenite ºi pentru a
destinde atmosfera în timpul unei ºedinþe
încordate. Vor fi prezentate anumite
exerciþii de acest fel. Alegeþi-l pe acela care
se potriveºte grupului ºi contextului. Este
bine ca scopul jocului sã vã fie bine
cunoscut înainte de a-l aplica, pentru a ºti
dacã se încadreazã momentului ºi nevoilor
sesiunii.
Activitãþi practice: reconstrucþia unei hãrþi
din bucãþi de puzzle, lipirea unor afiºe cu
informaþii pe un perete, etc. Acestea pot fi
realizate extrem de uºor ºi oferã participantilor ºansa de a se miºca, ºi de a o îmbina cu
activitatea intelectualã. Existã ºi posibilitatea de a se practica diviziunea în grupuri
mici pentru a realiza o astfel de sarcinã,
prin repartizarea pe anumite criterii.

Desenul: Fie ca sarcinã individualã, fie ca
activitate de grup, poate ajuta la vizualizarea ºi înþelegerea mai bunã a problemei.
Spre exemplu, participanþii pot fi rugaþi sa
facã un desen cu tema: „copilul – victimã a
traficului de fiinþe umane”. Aceastã sarcinã
va ajuta participanþii sã se gândeascã la
diferite aspecte ale problemei. Dupã ce
desenele au fost încheiate, se discutã
asemãnãrile ºi diferenþele de abordare ale
desenelor, precum ºi motivele pentru care
au fost realizate în modul respectiv.
Reflecþia: Petreceþi câteva minute reflectând la ceea ce s-a întâmplat pânã în acel
moment al sesiunii ºi întrebaþi participanþii
ce pãrere au. Ajutã la menþinerea obiectivelor grupului ºi ale întregului curs de
instruire, dar în acelaºi timp formatorul
verificã dacã totul merge conform planului.
▪ Modul tradiþional: Dacã existã un nivel
ridicat de informaþii de împãrtãºit, cel mai
eficient ar fi ca acest lucru sã se realizeze
prim intermediul metodei tradiþionale. Dar
pentru a pãstra atenþia grupului, este
important ca formatorul sã fie activ, sã
seascã flipchartul, prezentãrile powerpoint.
Chiar dacã este folositã o metodã de învãþare tradiþionalã, întreruperea expunerii ar
ajuta la activarea discuþiilor în grupul de
lucru.
Metoda cercurilor concentrice: Oferã avantajul acoperirii unei largi problematici întrun timp foarte scurt. Împãrþiþi participanþii
în douã grupe (câte cinci în fiecare grup) ºi
plasaþi în douã cercuri: unul interior ºi
altul exterior, aºezându-i faþã în faþã.
Fiecãrui participant din cercul interior
oferiþi-i câte o temã de discuþie, iar celor
din cercul exterior o singurã problematicã.
Cercul exterior discuta tema cu un
reprezentat din cel interior pentru câteva
minute, ºi apoi se deplaseazã la o altã
persoanã din cercul interior. Rolurile se
pot schimba numai dupã ce s-a realizat o
turã completã, putând fi introduse noi
teme ºi problematici. Cu toate acestea, este
o tehnicã recomandatã celor care au
aplicat-o deja sau au încredere cã o pot
folosi optim.

Acestea sunt instrumente care pot fi
folosite pe parcursul programului de
formare
Studiile de caz: Fiind relatãri ale unor
realitãþi deja existente, studiile de caz ajutã
la o implicare mai mare a indiviziilor în
rezolvarea cazului, cu strategii realiste. De
asemenea, ele pot crea un nivel de empatie
mai ridicat între participanþi ºi victima
prezentatã. Deºi manualul oferã câteva
studii de caz deja realizate, este binevenit
un studiu de caz nou pe care l-aþi cunoscut
în diferite conjuncturi sau chiar participanþii pot fi o sursã de astfel de informaþii
din propria lor experienþã.
Metode vizuale ºi audio-vizuale: Dacã veþi
folosi materiale vizuale, ele trebuie sã fie
simple. Acestea trebuie sã vinã în
susþinerea spuselor dvs. ºi nu sã se
substituie lor; trebuie sã fie relevante ºi
uºor de explicat, uºor de înþeles ºi de
memorat. Asiguraþi-vã cã instrumentele
ajutãtoare audio-vizuale sunt relevante ºi
cã vor adãuga valoare temei în discuþie (nu
le folosiþi doar de dragul de a le folosi); sã
le aveþi pregãtite la momentul oportun.
Prezentãri în Power-Point: Prin prezentãri
ale conceptelor cheie ºi a unor propoziþii
însoþite de imagini sugestive pot fi mai
uºor transmise ideile. Cu toate acestea,
existã dezavantajul cã necesitã un timp de
elaborare anterior sesiunii, ºi de asemenea
devine inaccesibilã celor care nu ºtiu sã
foloseascã software-ul necesar.
Materiale de curs: Acestea pot oferi o
mulþime de informaþii însã este necesar sã
vinã la timpul oportun în cadrul ºedinþelor.
Fie le acordaþi participanþilor timp sã le
citeascã în timpul cursului, sau le lãsaþi ca
temã pentru sesiunea urmãtoare. Pentru a
determina gradul de însuºire al informaþiilor, este bine sã aplicaþi un exerciþiu
care sã testeze acest lucru.
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Fiºa 2D
CUM SÃ FACEM FAÞÃ
SITUAÞIILOR DIFICILE
•

•

•

•
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„Asta niciodatã nu o sã funcþioneze” Priviþi
aceastã afirmaþie ca o invitaþie de a gãsi o
soluþie mai bunã ºi nu ca un obstacol.
Încercaþi sã întrebaþi persoana ce strategie
gãseºte ea la aceastã problemã. Ascultaþi
problema exprimatã ºi încercaþi sã o rezolvaþi, dar nu lãsaþi sesiunea sã se transforme
în una de exprimare a nemulþumirilor.
Conflictul între douã persoane – Fiþi
conºtienþi de aceastã problemã, însã nu
interveniþi prematur pentru cã aþi putea
pierde suportul grupului. Dacã totuºi este
absolut necesarã intervenþia, încercaþi sã
evidenþiaþi moduri de soluþionare ºi
încercaþi sã atrageþi tot grupul în discuþie.
Este importantã de-personalizarea problemei ºi sã determinaþi pãrþile conflictului sã
lase de-o parte pentru moment resentimentele. Puteþi reveni la soluþionarea
conflictului dupã ce atmosfera s-a mai
relaxat.
„Mai bine tac dacã nu sunt obligat sã zic
ceva” – Persoana care adoptã aceastã
strategie poate fi timidã sau are o anumitã
reþinere ºi anxietate de a vorbi în faþa
celorlalþi. Poate totuºi sã fie mai
comunicativã când se aplicã sarcini în
grup. De aceea, este bine sã existe o
varietate de tehnici aplicate. Ca mediator,
este important sã puneþi preþ pe opinia
fiecarui indvid. Întrebaþi persoana timidã
despre opinia ei cu privire la subiectul
dezbãtut. Fiind vorba despre o opinie
personalã, atunci nu poate fi vorba de ceva
greºit. Fiþi atent sã remarcaþi ºi încurajaþi
orice contribuþie pe care o aduce.
„Eu ºtiu totul despre asta”- Aceastã
persoanã poate fi cu adevãrat extrem de
priceputã pe acel domeniu, ºi deci o sursã
extrem de importantã de informaþii pentru
ceilalþi participanþi. Invitaþi persoana sã
facã o scurtã descriere a problemei în
cauzã, însã mental stabiliþi niºte limite ale
discursului ºi folosiþi limbajul corpului
pentru a-i da de înþeles persoanei cã este
cazul sã încheie expunerea.

•

„Îmi place sã mã aud” – Aceastã persoana
va dori sã domine discuþia ºi în acest caz va
trebui sã interveniþi într-un mod constructiv. Încercaþi sã atrageþi în discuþie ºi alþi
participanþi, menþionându-le numele. În
cele mai multe cazuri, grupul va lua
iniþiativã ºi îi va spune persoanei prea
„vorbãreþe” sã se opreascã.

•

„Da, da...Am mai auzit asta!” – Nu deveniþi
nervos sau defensiv! Încercaþi sã faceþi
persoana sã gândeascã pozitiv, sã exprime
ceea ce a acumulat în experienþele
anterioare de învãþare.
„Eu nu o sã particip la tot programul”
Grupului îi va fi extrem de dificil sã se
solidarizeze ºi sã creeze o relaþie de
încredere dacã va ºti cã o persoanã este
acolo doar pentru o perioadã scurtã de
timp. Fiþi strict ºi insistaþi ca persoanele sã
se retragã împreunã la sfârºitul programului de formare.

•

„Nu! Nu sunt de acord!”- O persoanã care
tot timpul este în dezacord cu cele spuse ºi
ridicã tot felul de obiecþii va induce o
atmosferã negativã grupului. O tehnicã
eficientã este sã pãºiþi în afara grupului
respectiv. Pãºind în exteriorul teritoriului
grupului, persoana va trebui sã se adreseze
în exterior, ºi astfel energiile negative nu
vor ajunge sã afecteze întregul grup. Vã
puteþi întoarce în interiorul grupului dupã
ce aþi rezolvat problema.

•

„Vreau sã vorbim despre altã problemã mai
importantã” – Dacã o problemã se cere a fi
discutatã, însã nu este timp sã fie abordatã
în acea ºedinþã, amânaþi-o pentru mai
târziu. Scrieþi pe o foaie de hârtie un
cuvânt-cheie care sã vã aminteascã sã o
abordaþi ºi puneþi-o la vedere întregului
grup. Explicaþi-le acestora cã va fi reluatã
în alt moment. Dupã ce aþi discutat ºi
aceastã problemã, îndepãrtaþi hârtia.

Fiºa 2E
MANAGEMENTUL DIFERENÞELOR
CULTURALE
Cultura poate fi definitã ca un set de credinþe,
valori, idei care aparþin unui anumit grup.
Uneori anumite aspecte exterioare (vestimentaþia, modul în care arãtãm) ne trãdeazã
apartenenþa la o anumitã culturã, însã cele mai
multe trãsãturi sunt ascunse, prezentându-se
numai în atitudini ºi aserþiuni pe care le avem
despre lume.
Noþiunea de culturã se complicã ºi mai mult
atunci când ne gândim cã nu facem parte
numai dintr-un singur grup, ci din mai multe
în acelaºi timp. Spre exemplu, grupul din zona
în care locuim, grupul de munca, grupul
religios etc.
Metoforic, putem defini cultura ca fiind acea
„pereche de ochelari” prin care vedem lumea,
cu diferenþa cã, dacã într-adevãr am purta
ochelari, am fi constienþi de ei. Însã cultura de
cele mai multe ori, deºi este o parte din noi ºi
ne influenþeazã în mod radical gândurile ºi
comportamentul, nu este conºtientizatã de
indivizi.
În mod normal, cultura nu ar fi un
impediment în viaþa de zi cu zi pentru cã în
general ne alãturãm persoanelor similare, care
împãrtãºesc o culturã similarã. În schimb,
activitatea în domeniul traficului de fiinþe
umane ne obligã sã interacþionãm cu oameni
care pot avea cu totul alte credinþe ºi valori. În
aceastã categorie putem include atât specialiºti,
dar ºi copii din alte þãri. Dacã trebuie sã lucrãm
cu un copil care trebuie repatriat, cu siguranþã
vom avea de-a face ºi cu o familie dintr-o altã
þarã, care împãrtaºeºte o altã culturã.
Atunci când instruim persoane care lucreazã
cu copiii traficaþi, este important sã-i ajutãm
pe cei care vor lucra la cazuri de acest fel sã
reflecteze asupra credinþelor ºi valorilor lor ºi
modului în care acestea le pot afecta activitatea
(fie pozitiv, fie negativ). Formatorii, la rândul
lor vor trebui sã analizeze propria lor culturã ºi
modul în care afecteazã rolul lor de instruire.

Pentru a putea lucra cu diferenþele de culturã ºi
opinie este nevoie de o abilitate specialã
întrucât multe idei ºi valori sunt bine ascunse,
fãcând parte din ceea ce suntem noi, ºi cu toate
acestea este crucial ca formatorul sã fie în stare
sã lucreze cu stereotipuri ºi prejudecaþi ºi în
acelaºi timp sã nu judece persoana. Întrebãrile
care nu constituie o ameninþare ºi aratã cu
adevãrat dorinþa de a înþelege ºi nu de a judeca
pot fi: De unde crezi cã provine aceastã idee?, Ce
idei diferite crezi cã au cei din jurul tãu?
John Burnham, un terapeut de familie ºi în
acelaºi timp asistent social din Marea Britanie,
a realizat o listã cu principiile care trebuie
urmãrite atunci când avem de-a face cu
diferenþe culturale. Câteva dintre ele sunt
prezentate pentru a veni în sprijinul
formatorilor atunci când vor ajuta participanþii
sesiunilor sã-ºi înþeleagã propria cultura ºi
modul în care va interacþiona cu meseria lor.
•

Cultura nu trebuie folositã niciodatã ca
justificare pentru un abuz: Deºi existã o
multitudine de moduri de a trãi viaþa, egale
din punct de vedere al validitãþii, este
important sã le distingem pe cele care sunt
abuzive. O capcanã pentru specialiºti este
aceea de a pleca de la premisa cã un anumit
comportament este de origine culturalã ºi
astfel poate fi acceptat. În toate cazurile
trebuie luat în considerare în primul rând
efectul pe care acel comportament îl are
asupra copilului.

•

Diferenþele de putere ºi discriminarea
trebuie recunoscute: Idei preconcepute,
dominante despre etnie ºi culturã existã în
toate societãþile. Este important totuºi sã
vedem cât de mult putem sã le minimizãm
efectele. În unele cazuri, o soluþie ar fi ca
specialistul sã fie de aceeaºi etnie sau rasã
cu clientul sãu, deºi de cele mai multe ori
practica demostreazã cã acest lucru este
imposibil. Un dezavantaj ar mai fi ºi faptul
cã beneficiarul se poate simþi frustrat de o
persoanã din aceeaºi culturã, trãind cu
stresul cã anumite informaþii pot ajunge la
þara sa de origine.

•

Lucrul într-un mediu deschis ºi transparent:
Este o condiþie necesarã pentru ca specialiºtii sã-ºi exploreze ideile. Pãrerile ºi valorile trebuie împãrtãºite colegilor ºi uneori
clienþilor pentru a fi discutate ºi analizate.
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•

Cultura ºi etnicitatea sunt întotdeauna
importante, dar nu mereu evidente: Chiar ºi
atunci când specialistul ºi clientul par la
prima vedere sã împãrtãºeascã aceeaºi culturã, este bine ca acest lucru sã fie verificat.

•

Indivizii diferiþi de specialist nu sunt toþi la
fel: Specialiºtii ºi lucrãtorii în domeniu
trebuie sã se fereascã de prezumþia cã toþi
clienþii sunt la fel dacã provin din aceeaºi
þarã, familie sau subculturã.

•

Mai bine neºtiutor decât prea deºtept: Deºi
de cele mai multe ori exista teama de a îi
insulta pe celalþi prin ignoranþã, este mai
bine sã întrebi decât sã ignori anumite
lucruri importante. O întrebare ca: „Poþi sã
mã ajuþi sã înþeleg de ce acest lucru este
important pentru tine?” poate ajuta la
crearea unei atmosfere pozitive între cei
care provin din medii culturale diferite,
fiind o încercare de a ajuta ºi nu a judeca.

•

Sensibilitate, nu superficialitate: Trebuie
reþinut scopul principal al activitãþii:
protecþia copilului, ºi nu trebuie alterat de
dorinþa de a fi sensibil la cultura tuturor
celorlalþi.

Fiºa 2F
EXERCIÞII „ENERGIZANTE”
Distanþa nu conteazã:
Puneþi o întrebare ºi cereþi celor care sunt de
acord sã se ridice în picioare. Iatã câteva
exemple:
° Este alcoolul o problemã în lume? (Dacã
sunteþi de acord, ridicaþi-vã în picioare)
° Este alcoolul o problemã în þara noastrã?
(Dacã sunteþi de acord, ridicaþi-vã în
picioare)
° Este alcoolul o problemã în acest oraº?
(Dacã sunteþi de acord, ridicaþi-vã în
picioare)
° Este alcoolul o problemã în aceastã
camerã? (Dacã sunteþi de acord, ridicaþivã în picioare)
Acest exerciþiu ajutã participanþii sã facã
conexiunile între problemele de la nivelul
întregului glob cu cele locale.
Douã lucruri adevãrate, o minciunã: Împãrþiþi
participanþii în grupuri de 3 sau 5 persoane.
Fiecare membru al grupului trebuie sã le spunã
celorlalþi doi, douã propoziþii adevãrate despre
el ºi una falsã, sarcina celorlalþi fiind sã
descopere care este cea falsã. Apoi, grupul va
delega cel mai bun „mincinos” sã încerce sã
„pãcãleascã” ºi celelalte grupuri. Acest exerciþiu
are rolul de a determina conºtientizarea faptului cã este foarte greu sã cunoºti o persoanã
numai dupã cum aratã sau ceea ce spune.
Jocul numelor:
Este o metodã aplicatã în cazul grupurilor noi,
pentru ca membrii sã se cunoascã între ei.
Astfel, se formeazã grupuri de maxim 10
persoane. Prima persoanã iºi va spune numele
ºi un cuvânt care sã înceapã cu aceeaºi iniþialã,
ca ºi numele sãu. Puteþi sã specificaþi o temã
pentru cuvântul adiþional, spre exemplu: fructe
ºi legume. A doua persoanã va trebui sã repete
numele persoanei anterioare ºi cuvântul ei ºi
sã-ºi spunã propriul nume ºi un cuvânt
adiþional cu iniþiala numelui sãu, ºi aºa mai
departe pânã când toþi membrii grupului au
rostit propriul nume ºi al tuturor celorlalþi.
Spre exemplu, dacã numele primei persoane
este Maria, ºi a doua persoanã este Claudiu,
Ioana va spune: „Mãr - Maria”, Claudiu va
spune: „Mãr – Maria, Cãpºunã - Claudiu”.
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Acest exerciþiu ajutã membrii grupului sã
reþinã numele celorlalþi, ºi creazã o atmosferã
relaxantã. Cu toate acestea, jocul nu poate fi
practicat foarte bine în grupuri mult prea mari.
Jocul miºcãrilor
O persoanã va face o anumitã miºcare (spre
exemplu, ridicatul mâinii). Persoana care o
urmeazã va imita miºcarea ºi va face ºi ea una
nouã. O treia persoanã va imita primele douã
miºcãri ºi va face ºi ea la rândul ei o alta, ºi aºa
mai departe.
Cu þara-n frunte
Fiecare va avea pe frunte lipitã o hârtie pe care
va fi notat numele unei þãri, persoana
necunoscând conþinutul hârtiei. Participanþii
trebuie sã îºi punã întrebãri unii altora, la care
sã se raspundã cu „da” sau „nu”, încercând sã
ghiceascã ce þarã au scrisã pe bileþelul din
frunte. Astfel participanþii ajung sã se cunoascã
între ei ºi sã se simtã confortabil unii în
prezenþa celorlalþi.
Jocul de-a baba oarba
Participanþii sunt divizaþi în perechi. Unul
dintre membrii va fi legat la ochi, ºi celãlalt va
trebui sã-l ghideze într-un tur în jurul camerei,
evitând obstacolele (scaune, ceilalti participanþi, tabla etc.) Dupã 5 minute rolurile între
cei doi se schimbã. Dupã încheierea exerciþiului,
începeþi o discuþie despre cum s-au simþit în
cadrul acestei experienþe ºi cum s-ar putea
simþi victimele traficului de fiinþe umane în
situaþia dependenþei. Jocul creazã sentimentul
de încredere între participanþi ºi induce problematica persoanei într-o situaþie vulnerabilã.
Hârtia de flipchart
Daþi fiecãrui participant o foaie de flipchart ºi
spuneþi-i sã o rupã în trei bucãþi. Pe fiecare
bucatã va trebui sã deseneze sau sã scrie ceva
cu o anumitã tema predefinitã: calitãþile mele,
defectele mele, hobbiuri, unde îmi doresc sã fiu
în urmãtorii 10 ani etc. Este un joc prin care
indivizii ajung sã cunoascã tipul de
personalitate a celuilalt ºi calitãþile de care dã
dovadã.
Interviuri
Fiecare îºi gãseºte o pereche ºi, împreunã, îºi
pun câteva întrebãri unul altuia. Apoi fiecare

partener îl prezintã pe celãlalt în faþa întregului
grup. Câteva întrebãri orientative ar putea fi:
° La ce te gândeºti când auzi sintagma „un
drept al omului”?
° Ce animal te reprezintã cel mai bine?
° Ce eveniment petrecut în viaþa ta þi-a afectat
cel mai tare viziunea despre lume?
° Ce te-a adus aici?
° Ce-þi place cel mai mult la slujba pe care o
ai?
În aceeaºi barcã
Explicaþi-le participanþilor cã trebuie sã
localizeze persoane cu care au ceva în comun.
Apoi numiþi câteva categorii (de ex., cei
nãscuþi în aceeaºi decadã sau lunã; cei care au
acelaºi numãr de copii sau acelaºi numãr de
fraþi; cei care vorbesc acasã aceeaºi limbã sau
care stãpânesc aceleaºi limbi strãine).
ªi eu la fel!
Unul din participanþi îºi spune numele ºi se
descrie pe sine. În momentul în care un alt
participant sesizeazã cã are ceva în comun cu
acesta, îl întrerupe, spunându-ºi numele (de
ex., „Mã numesc ................ ºi am ºi eu douã
surori”), apoi începe sã se descrie pe sine pânã
în momentul în care un alt particpant gãseºte o
trãsãturã comunã ºi îl întrerupe la rândul sãu.
Continuaþi pânã când fiecare participant a fost
prezentat.
Bulgãrele de zãpadã
Este un joc care determinã rãspunsuri
spontane. Poate fi folosit pentru evaluãri
rapide sau pentru generare de idei. Faceþi un
gheomtoc de hârtie. Spuneþi-vã opinia cu
privire la o anumitã temã ºi apoi aruncaþi
mingea din hârtie la un participant. Dupã ce el
ºi-a spus pãrerea, o va arunca mai departe la
altcineva.
ATENÞIE : Aceste exerciþii au caracter pur
orientativ. Dacã vã decideþi sã folosiþi unul
din ele fiþi atent sã corespundã nevoilor
participanþilor ºi ale cursului. Unor participanþi le pot displace anumite activitãþi ºi pot
induce o undã negativã grupului mai degrabã
decât una pozitivã orientatã spre învãþare.
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Capitolul

3

CUM SE REALIZEAZÃ UN
PROGRAM DE FORMARE
OBIECTIVELE CURSULUI
Sesiunile din cadrul capitolului 4 din acest
manual oferã un suport de curs pentru
profesioniºtii responsabili cu aplicarea legii,
pentru personalul de îngrijire ºi furnizorilor de
servicii sociale. Scopul este acela de a
îmbunãtãþi capacitatea lor de a combate
traficul de copii. Aceasta înseamnã nu doar sã
înveþe cum sã recunoascã o potenþialã victimã
sau chiar o victimã, ci ºi sã ºtie sã acþioneze
corespunzãtor în cadrul muncii pe care o
desfãºoarã cu victimele.
Este important ca pe durata programului de
formare sã se pãstreze atenþia asupra
„copilului” ºi sã se punã accent pe principiul
„interesului superior” al acestuia, ca ºi
prioritate a profesioniºtilor atunci când
lucreazã cu copiii, deoarece participanþii pot fi
adevãraþi profesioniºti în munca lor, în acelaºi
timp se poate sã nu fie perfect conºtienþi de
nevoile speciale ºi de drepturile copiilor.
Un alt aspect important al programului de
formare este legat de varietatea profesiilor
celor care participã la program. Traficul de
fiinþe umane poate fi eficient combãtut doar
prin
intermediul
unei
abordãri
multidisciplinare. Atunci când copiii sunt
victime ale traficului, ºi în special în cazul în
care sunt victime ale traficului în scopul
exploatãrii sexuale, reþeaua de profesioniºti
care intervine este mai amplã ºi sunt solicitate
abilitãþi speciale.
În situaþiile în care nu este posibil sã se lucreze
cu un grup mixt de profesioniºti, importanþa
lucrului în echipã interinstituþionalã ar trebui
evidenþiatã în cadrul programului de formare.
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La sfârºitul programului de formare, formatorul ar vrea ca participanþii sã aibã cunoºtinþe
despre:
• Ce înseamnã traficul de fiinþe umane ºi
traficul de copii ?
• Sã înþeleagã cum copiii pot deveni victime
ale traficului;
• Pericolele la care sunt expuºi copiii victime
ale traficului;
• Responsabilitatea lor, ca ºi profesioniºti, sã
protejeze copiii, victime ºi sã respecte
drepturile acestora;
• Standardele minime pentru oferirea
serviciilor de protecþie ºi asistenþã pentru
copii, victime ale traficului;
• Aria de expertizã a altor profesioniºti
implicaþi în protecþia copilului victimã a
traficului;
• Importanþa cooperãrii inter-instituþionale.

Planificarea programului de formare
O analizã a nevoilor participanþilor vã va ajuta
în elaborarea, structurarea celui mai adecvat
program de formare. Veþi gãsi o listã de
verificare în cadrul fiºei 3A. Înainte de
începerea cursului, asiguraþi-vã cã aþi discutat
cu organizatorii programului de formare ºi aþi
clarificat prioritãþile, cã aþi aflat mai multe
despre participanþii de la curs ºi despre
aºteptãrile lor.
Având în vedere cã programul este planificat
pentru participanþi cu pregãtiri diferite, ar
trebui sã existe ºi 2 formatori: unul cu formare
în domeniul aplicãrii legii ºi unul cu formare
socialã. Cei doi formatori ar trebui sã
pregãteascã cursul împreunã ºi sã clarifice rolul
pe care îl vor avea în cadrul fiecãrei sesiuni.
Când unul din formatori preia conducerea
sesiunii, celãlalt poate acþiona ca ºi suport. O
bunã cooperare între formatori va demonstra
participanþilor valoarea lucrului în echipã ºi a
schimbului de abilitãþi ºi cunoºtinþe.
Dacã solicitaþi sprijinul unui expert pentru
derularea unei sesiuni de formare, este
important sã vã asiguraþi cã vã cunoaºte
aºteptãrile ºi de asemenea cã respectaþi timpul
pe care îl au la dispoziþie.

Dacã la programul de formare o persoanã
tânãrã este prezentã, poate fi o resursã valoroasã,
în special pentru sesiunea 8 – Intervievarea
copiilor. Persoanele tinere au o înþelegere mai
bunã despre cum este sã fii copil ºi pot
transmite din aceastã înþelegere participanþilor.
De asemenea, prezenþa unei persoane tinere ca
ºi formator este folositoare pentru a insufla
participanþilor respect faþã de tineri.
Pentru structurarea cursului în sine, aveþi la
îndemânã un instrument de bazã în cadrul
celor 10 sesiuni de formare conþinute de manual.
Sesiunile de formare sunt elaborate cu scopul
de a ajuta participanþii sã:
• Coopereze pe durata programului de
formare;
• Înveþe despre fenomenul traficului de fiinþe
umane;
• Înþeleagã consecinþele fenomenului asupra
unui copil;
• Sã ºtie sã identifice copii aflaþi în risc sau
care sunt deja victime;
• Sã cunoascã legile referitoare la traficul de
copii ºi exploatarea sexualã a copiilor;
• Sã cunoascã mãsurile de protecþie ºi
asistenþã pentru copiii victime ale
traficului;
• Sã aibã cunoºtinþe despre modul de
investigare a infracþiunii de trafic ºi cum ar
trebui protejaþi copiii pe parcursul
derulãrii investigaþiei;
• Sã aibã cunoºtinþe despre cum ar trebui
derulat un interviu cu un copil victimã a
traficului;
• Sã ºtie care sunt principalele instituþii cu
responsabilitãþi în combaterea traficului de
copii ºi cum acestea pot coopera pentru o
protecþie eficientã a copiilor.

Programul de formare pe care îl structuraþi
trebuie:
• Sã corespundã nevoilor participanþilor;
• Sã corespundã perioadei de timp pe care
o aveþi la dispoziþie;
• Sã menþinã atenþia participanþilor;
• Sã utilizeze resursele existente.
De aceea, va trebui sã realizaþi un plan care va
lua în considerare timpul pe care îl aveþi la
dispoziþie, conþinutul cursului ºi metodele pe
care le veþi utiliza. Existã o structurã pentru un
astfel de plan în fiºa informativã 3B. Planul
elaborat va fi punctul de referinþã pentru
durata programului de formare. Va trebui sã
fie verificat în fiecare zi a cursului în caz cã vor
fi necesare schimbãri. Planul va constitui baza
de plecare pentru programul de formare pe
care îl veþi discuta ºi agrea cu participanþii
chiar din prima sesiune.
Asiguraþi-vã cã în plan aveþi alocat suficient
timp pentru fiecare activitate. Identificaþi
momentele de pauzã, prânz. Amintiþi-vã cã
oamenii ar dori sã fie timp alocat pentru
discuþii ºi pentru compararea experienþelor.
Timpul ideal de alocat pentru acest curs de
formare este de 3 zile. Dacã aveþi la dispoziþie
mai puþin timp, va trebui sã vã alegeþi
prioritãþile ºi sesiunile relevante ale cursului
sau sã reduceþi activitãþile din cadrul unor
sesiuni.
Faceþi apel la experienþã când alegeþi modul în
care veþi utiliza materialul din ghidul de
formare astfel încât sã corespundã nevoilor
participanþilor. Gândiþi-vã la modul în care
derulaþi o sesiune ºi alegeþi acele metode care
sunt eficiente în cadrul grupului.

La final existã o sesiune de evaluare, astfel încât
participanþii vor putea transmite feed-back-ul
lor, iar formatorul va putea sã aprecieze dacã
programul de formare a fost unul de succes sau
dimpotrivã.
Pentru fiecare sesiune existã sugestii despre
formatul de work-shop, materiale informative
ce oferã informaþii necesare ºi importante,
precum ºi fiºe de lucru pentru derularea
exerciþiilor. Este sugerat un timp de lucru ºi
sunt listate materialele de bazã necesare
derulãrii sesiunii de lucru.
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Adaptarea la grupul þintã
•

•

•

•

Cunoaºteþi-vã audienþa. Aceasta înseamnã
sã aflaþi cât mai multe înainte de derularea
programului, cât mai multe despre
participanþi, inclusiv poziþia în cadrul
instituþiei, vârstã, gen, atitudini, culturã,
experienþã, educaþie, personalitate, religie.
Aceasta vã va permite sã apreciaþi
diferenþele de abilitãþi ºi experienþã ºi sã le
folosiþi expertiza pe parcursul programului
de formare. De asemenea, vã va permite sã
identificaþi nevoile comune de cunoaºtere.
Atitudinea este foarte importantã. Dacã
pregãtiþi un grup de persoane “ostile” la
ideea de protecþie a copilului ºi drepturi ale
copilului, atunci va trebui sã planificaþi
sesiuni în cadrul cãrora sã încercaþi sã
ridicaþi nivelul de înþelegere referitor la
acestea ºi sã încercaþi sã înlãturaþi aceste
bariere. De exemplu, dezvoltarea gradului
de empatie faþã de copiii vulnerabili va
îmbunãtãþi practica în relaþie cu aceºti
copii decât creºterea nivelului de cunoaºtere a standardelor legale internaþionale.
Atitudinea poate fi o problemã ºi între
profesioniºti. Selectaþi acele activitãþi care
sã creascã nivelul de apreciere reciprocã a
abilitãþilor ºi reponsabilitãþilor.
Fiþi sensibil la ierarhia localã. Dacã aveþi
participanþi din cadrul aceleiaºi organizaþii,
dar cu poziþii diferite ºi nivele diferite de
autoritate, aveþi grijã sã folosiþi activitãþi
care sã nu le submineze autoritatea.

Condiþii favorabile derulãrii
programului de formare
Acordaþi atenþie urmãtoarelor aspecte:
• Locul de derulare a cursului trebuie sã fie
iluminat ºi spaþios, cu o temperaturã
confortabilã.
• Scaunele trebuie aranjate în cerc astfel
încât participanþii sã se vadã reciproc.
• Asiguraþi-vã
cã
echipamentul
este
disponibil ºi funcþional.
• Asiguraþi-vã cã aveþi suficientã hârtie,
materiale informative pentru participanþi.
• Asiguraþi-vã cã existã un loc uºor accesibil
unde sã pãstraþi materialele folosite pe
parcursul programului de formare.
• Verificaþi ca locul în care vor avea loc
pauzele de cafea ºi de masã este accesibil ºi
apropiat.
• Asiguraþi-vã cã participanþii vor avea la
dispoziþie suficient spaþiu ºi echipamentul
necesar pentru activitãþile pe care le-aþi
plãnuit. (de ex, s-ar putea sã aibã nevoie de
mese pe care sã scrie, de spaþiu pentru
jocurile de rol etc).
Toate acestea ar trebui comunicate organizatorilor înainte de derularea programului.
Numãrul maxim de persoane care participã la
formare este de 20. În cadrul unui grup mai
mare va fi dificil de asigurat participarea
tuturor.

Certificate
În funcþie de circumstanþe, s-ar putea sã fie
important sã oferiþi certificate de participare
astfel încât cursanþii sã aibã un document ce
certificã pregãtirea în domeniu.
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Fiºa 3A
Analiza nevoilor de formare - listã de verificare
Element
1. Determinaþi necesitatea
cursului

Criteriu
1.1 Identificarea ºi consultarea cu reprezentanþii
instituþiilor pentru a stabili scopul programului de
formare ºi condiþiile de derulare

Verificare

1.2 Evidenþiaþi scopul cursului în concordanþã cu cel al
reprezentanþilor instituþiilor responsabile
1.3 Identificarea cursurilor existente ºi a altor
contribuþii ce pot fi relevante
2. Identificaþi profilul
participanþilor

2.1 Identificarea potenþialilor participanþi
2.2 Identificaþi dificultãþile legate de limba folositã pe
parcursul programului

3. Dezvoltaþi structura
cursului

3.1 Sunt identificate principalele teme ale cursului
3.2 Stabiliþi relaþia existentã între temele alese ºi
rezultatele dorite
3.3 Identificaþi condiþiile esenþiale pentru derularea
cursului ºi a temelor acestuia

4. Determinaþi condiþiile
de formare ºi evaluare

4.1 Identificaþi cerinþele formatorilor
4.2 Identificaþi resursele necesare derulãrii
programului de învãþare, materiale, echipament,
resurse umane.

5. Definiþi conþinutul
programului de formare

5.1 Marcaþi elementele cheie ale procesului de învãþare
5.2 Identificaþi nivelul de pregãtire
5.3 Identificaþi metodele de evaluare

6. Dezvoltaþi metode de
monitorizare a cursului

7. Identificaþi modalitãþi
de continuare a cursului

6.1 Elaboraþi mecanisme de monitorizare a cursului de
pregãtire în strânsã colaborare cu alþi formatori ºi cu
cei care organizeazã cursul
6.2 Evaluarea trebuie realizatã pe baza unor indicatori
relavanþi care sã mãsoare eficient performanþa
7.1 Identificaþi modalitãþi de continuare a cursului
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Fiºa 3B
Programarea timpului
Timp

Conþinut

Metode

Cine?

Observaþii

Timpul alocat

Precizarea pãrþii din
program ce urmeazã
a fi realizatã

Ce tip de activitãþi
veþi realiza

Numele persoanei
care este responsabilã
pentru îndeplinirea
unei activitãþi

Lucruri importante de
care trebuie sã vã
reamintiþi

Exemplu:14.00
– 15.00

Sesiunea 1
Introducerea,
explicaþii, timpul
avut la dispoziþie

Notarea pe foaie
de flipchart,
brainstorming

Toþi formatorii
Formatorul x
Formatorul X ºi Z

Culori?
Markere?Materiale
informative?
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CURS DE FORMARE –
COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII
ÎN SCOPUL EXPLOATÃRII SEXUALE

Sesiunea

1

SÃ ÎNVÃÞÃM ÎMPREUNÃ
OBIECTIV
Aceastã sesiune este derulatã cu scopul de a
crea o atmosferã pozitivã pentru derularea
procesului de învãþare.

INSTRUCÞIUNI PENTRU FORMATOR
Participanþii provin dintr-o diversitate de
profesii ºi competenþe profesionale ºi de aceea
este important sã se simtã confortabil
împreunã. Este prima oarã când participanþii
intrã în contact, iar formatorul trebuie sã se
asigure cã aceºtia se simt confortabil ºi în
siguranþã, cã opiniile ºi calitãþile lor sunt
tratate cu respect ºi cã experienþa de învãþare
este reciprocã. Aceastã sesiune este realizatã cu
scopul creãrii unei atmosfere de încredere între
participanþi.
Oferiþi o perioadã destinatã introducerilor ºi
încurajaþi participanþii sã se prezinte, astfel
încât toþi cei prezenþi sã ºtie cine participã ºi ce
experienþã profesionalã au. Oferiþi badge-uri
cu numele participanþilor ºi rugaþi sã le
foloseascã.
Oferiþi o explicaþie clarã ºi precisã a
obiectivelor programului de formare, durata,
precum ºi constrângerile tehnice ºi fizice (ex.
timpul prânzului, cazare, etc). Alegerea
programului ar trebui sã fie deschisã discuþiilor
ºi dacã este necesar sã se producã schimbãri
propuse de grup, în funcþie de timpul alocat,
de diferite nevoi ºi de aºteptãrile partici-

panþilor. Participanþii vor dori sã ºtie cât timp
a fost alocat programului, astfel încât sã îºi
anticipeze propriile nevoi, de ex, legate de
medicaþie sau apeluri telefonice.
Este important ca împreunã cu participanþii sã
stabiliþi reguli de bazã care se vor aplica pe
durata perioadei cursului. În acest fel,
participanþii vor înþelege aºteptãrile ºi îºi vor
respecta parteneriatele comune. Nerespectarea
perioadelor de timp alocate sesiunilor, de
exemplu, poate fi ceva ce deranjeazã
participanþii, de aceea este recomandat sã se
stabileascã o regulã legatã de participarea la
sesiuni ºi a respectãrii timpului alocat pauzelor
de cafea.
Este important sã cunoaºteþi aºteptãrile
participanþilor înainte de începerea cursului.
Acest lucru vã va oferi posibilitatea de a evalua
mai târziu dacã aceste aºteptãri au fost
îndeplinite. Vezi seisunea 10 (Evaluarea) unde
aveþi oportunitatea de a primi feed-back de la
participanþi ºi sã verificaþi dacã aºteptãrile lor
din sesiunea 1 au fost îndeplinite.
Formatorul va trebui sã verifice nivelul de
cunoºtinþe al participanþilor pentru a derula
sesiunile la un nivel corespunzãtor care sã
punã în evidenþã ºi expertiza ºi experienþa
participanþilor.
Este important ca în cadul unei sesiuni de
formare cu participanþi de la diferite instituþii
sã se creeze situaþii în care participanþii sã se
confrunte cu propriile atitudini vis-a-vis de
ceilalþi, iar barierele dintre ei sã fie înlãturate.
Deseori profesioniºtii au suspiciuni în legãturã
cu alþi profesioniºti sau au o imagine stereotipã
despre aceºtia. Aceste atitudini pot afecta
modul în care aceºti profesioniºti lucreazã
împreunã. Prin confruntarea propriilor
atitudini, puteþi ajuta participanþii sã vadã
persoana din spatele profesiei. Un exerciþiu
opþional este oferit.
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Formatul workhopului
a. Formatorii se prezintã.
b. Solicitaþi participanþii sã se prezinte ºi sã
descrie munca pe care o desfãºoarã. Fiecare
trebuie sã identifice în prezentarea sa una
din abilitãþile speciale pe care le posedã ºi
care ar putea fi de folos în combaterea
traficului de copii (cum ar fi: empatie faþã
de copiii abuzaþi, aptitudini în analiza
criminalisticã, cunoaºterea unei alte limbi
etc.). (Fiecare are dreptul sã formuleze trei
propoziþii).
De
asemenea,
fiecare
participant este invitat sã numeascã un
motiv pentru care participã la aceastã
formare. (O singurã propoziþie.)
c. Alternativã: realizaþi un icebreaker/joc
energizant în cadrul cãruia participanþii sãºi foloseascã numele
d. Aveþi o discuþie despre regulile de bazã ºi
solicitaþi participanþii sã discute despre
acele reguli care îi vor face sã lucreze mai
bine împreunã, de ex: confidenþialitate
(atât între ei, cât ºi vis-a-vis de managerii
lor), închiderea telefoanelor mobile etc.
Scrieþi regulile pe o coalã de flipchart ºi
plasaþi-le într-un loc de unde pot fi vãzute
pe parcursul cursului.
e. Solicitaþi participanþii sã scrie pe o foaie de
hârtie aºteptãrile pe care le au de la curs. Ce
se aºteaptã sã înveþe ? Aºteptãrile pot fi
scrise pe post-it-uri ºi lipite pe o hârtie de
flipchart. Alternativã: desenaþi un copac ºi
lipiþi post-it-urile pe crengile copacului.
f. Înmânaþi
participanþilor
testul
de
cunoºtinþe de bazã (fiºa de lucru 1) ºi
solicitaþi-le sã completeze coloanele în conformitate cu opiniile personale. Colectaþi
fiºele pentru evaluarea de final. (Alternativ
puteþi sã transmiteþi participanþilor fiºa
înainte de derularea cursului ºi sã o
obþineþi înapoi când începe cursul. În acest
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fel, puteþi sã structuraþi cursul pe baza
acestor informaþii).
g. Prezentaþi programul ales ºi explicaþi ce va
studia grupul pe perioada cursului.
Explicaþi
obiectivele
programului.
Discutaþi programul cu participanþii ºi
asiguraþi-vã cã toatã lumea îl agreeazã.
h. Alternativã: Solicitaþi participanþii sã îºi
imagineze o linie care traverseazã sala ºi pe
o scalã de la 0 la 10 sã se plaseze pe linie
conform cunoºtinþelor pe care le deþin în
domeniul traficului de copii.
i. Alternativã: Folosiþi testul de cunoºtinþe
(fiºa de lucru 1) ca bazã pentru un
chestionar cu întrebãri de genul: Cum
definiþi traficul de copii? Care este primul
lucru pe care îl faceþi când identificaþi un
copil victimã a traficului? etc
j. Optional: purtaþi o discuþie despre
atitudinile dintre poliþie, servicii sociale ºi
de îngrijire. Începeþi exerciþiul prin
formarea de perechi de profesioniºti cu
experienþe profesionale diferite. Solicitaþile sã spunã cuvinte precum: poliþist,
asistent social, victimã a traficului, copil,
abuz sexual, delicvent, etc. Dupã 5 minute,
regrupaþi-i ºi solicitaþi-le sã împãrtãºeascã
rezultatele exerciþiului. Oferiþi timp pentru
discuþii astfel încât participanþii sã
împãrtãºeascã atitudinile pe care le-au avut
vis-a-vis de perechea sa.
Resurse/materiale necesare: O
coalã mare de hârtie, post-it-uri,
copii ale fiºei de lucru 1, badgeuri, markere, un loc pentru a
agãþa foile pe perete,
instrumente de scris, lipici.

Timp
estimat:
între
45 minute
ºi 1 orã

Fiºa de lucru Sesiunea 1
Test de Cunoºtinþe Generale
A

Ce este “traficul de copii”?

Rãspuns:

Evaluaþi cunºtinþele în funcþie de urmãtoarele:

Foarte
slabe

B

Consecinþe ale exploatãrii sexuale ºi ale traficului de
copii – cine sunt victimele ºi care sunt efectele?

C

Contextul legislativ – ce legi avem ºi cum
funcþioneazã ele în ceea ce priveºte:
abuzul sexual, exploatarea sexualã, prostituþia,
traficul de minori, protecþia copilului

Slabe Bune Foarte
bune

D Identificarea copiilor victime ale traficului
E

Asistenþã socialã ºi mãsuri de protecþie ºi îngirijire a
copilului victimã a traficului?

F

Investigarea infracþiunilor de trafic – cum se obþin
mãrturiile, protejând în acelaºi timp victimele?

G Intervievarea copiilor?
H Cunoºtinþe despre drepturile copiilor victime ale
traficului?
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Sesiunea

2

TRAFICUL DE COPII
OBIECTIV
Scopul acestei sesiuni este de a oferi
participanþilor o înþelegere asupra subiectului
– traficul de fiinþe umane ºi în mod special a
traficului de copii în scopul exploatãrii sexuale
ºi de a–i ajuta sã plaseze aceastã problemã în
contextul real din þara lor ºi a practicii lor
profesionale.

INSTRUCÞIUNI PENTRU FORMATOR
Fiecare participant primeºte un exemplar din
Materialul de curs 1 ce conþine informaþii de
bazã despre trafic. Materialul este destul de
amplu, deci puteþi alege între a-l prezenta
participanþilor înainte de începerea sesiunii, fie
sã pregãtiþi un rezumat la începutul sesiunii
într-o prezentare PowerPoint.
Familiarizaþi-vã cu conþinutul materialului
înainte de a începe sesiunea; trebuie sã aveþi
încredere în ceea ce prezentaþi.
Asiguraþi-vã cã participanþii au asimilat informaþia. Puteþi face acest lucru prin solicitarea
feed-back-ului. Asiguraþi-vã în special cã
definiþia traficului de fiinþe umane ºi a
traficului de copii a fost înþeleasã.
Trebuie sã aveþi o discuþie despre fenomenul
traficului de copii în þarã. Este important sã
determinaþi participanþii sã vorbeascã ºi sã
gândeascã despre problematica traficului de
copii ºi cum le afecteazã þara. Pentru facilitarea
muncii dumneavoastrã, este bine sã aveþi deja
întrebãri scrise pe flipchart sau în cadrul
materialelor înmânate participanþilor.
Dacã existã contradicþii legate de concluziile
participanþilor, este indicat sã continuaþi
discuþia pentru a clarifica.
Ca ºi variantã pentru întrebãri, puteþi utiliza
extrase din filme, videoclipuri, articole din ziar
pe tematica traficului ºi sã solicitaþi participanþii
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sã discute conþinutul acestora. Un film ce
poate fi folosit este Lilya4Ever. Verificaþi lista
de resurse din cadrul manualului pentru mai
multe sugestii.

FORMATUL WORKSHOPULUI
a. Fiecare participant primeºte un exemplar
din Fiºa 2, având la dispoziþie 15 minute
pentru a citi.
b. O altã variantã ar fi ca formatorul sã
citeascã materialul, explicând conþinutul
acestuia cu ajutorul unei prezentãri în
PowerPoint.
c. Participanþii au ocazia sã punã întrebãri
cu privire la informaþiile oferite sau sã
discute despre subiectele prezentate.
d. În grup lãrgit, participanþilor li se cere sã
îºi exprime pãrerile cu privire la
urmãtoarele aspecte:
- Ce credeþi despre definiþia traficului
de copii din cadrul materialului de
lucru?
- Care este diferenþa esenþialã între
traficul de adulþi ºi traficul de copii?
- Consideraþi consimþãmântul copilului
relevant pentru traficul de fiinþe
umane?
- Care sunt factorii ce determinã un
copil sã pãrãseascã þara sau zona în
care trãieºte pentru alte oraºe?
- Care sunt motivele pentru care copiii
ajung victime ale traficului în alte
þãri?
- Ce determinã vulnerabilitatea la trafic
a copiilor?
- Care sunt acei copii în risc de a
deveni victime ale traficului?
- Cãtre ce destinaþii vor fi ei traficaþi?
(în interiorul sau în afara þãrii
noastre?)
- La ce tipuri de exploatare riscã sã fie
supuºi copiii? Existã pattern-uri ale
fenomenului în þara dumneavoastrã?
- Consideraþi cã traficul de copii în
scopul exploatãrii sexuale constituie
un risc pentru þara voastrã?
- Este o problemã sau nu ca prietenul
unei adolescente sã o implice în
practicarea prostituþiei? De ce? De ce
nu?
- Copiii au mai multe drepturi decât
adulþii? De ce ?

e. Alternativã: Folosiþi extrase din filme sau
videoclipuri pe problematica traficului de
copii ºi solicitaþi participanþii sã îºi
exprime pãrerea în legãturã cu conþinutul
acestora.
f. Alternativã: Folosiþi articole din presã pe
tematica traficului de copii ºi solicitaþi
participanþii sã îºi exprime pãrerea în
legãtura cu conþinutul acestora. În cadrul
exerciþiilor de mai sus, asiguraþi-vã cã
fiecare participant ºi-a exprimat opinia.
Scrieþi pe o hârtie de flipchart ideile
cheie.
Discutaþi
ºi
clarificaþi
contradicþiile.
g. Alternativã: Împãrþiþi participanþii în
grupe ºi daþi-le câte o foaie de flipchart.
Solicitaþi grupul sã deseneze pe hârtie
factorii determinanþi ai traficului, dar ºi
factorii de protecþie.

Resurse/materiale necesare:
Copii ale materialului de curs 2,
markere, rezumat al materialului
prezentat ºi întrebãri, proiector,
prezentarea PowerPoint,
materiale vizuale, copii articole
din presa scrisã, foi de hârtie

Timp
estimat:
60 minute
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Material de curs 2
TRAFICUL DE COPII |
IN SCOPUL EXPLOATARII
SEXUALE
Definiþia traficului de fiinþe umane
Conform art. 3 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea ºi pedepsirea traficului de
persoane, în special al femeilor si copiilor,
adiþional la Convenþia Naþiunilor Unite împotriva criminalitãþii transnaþionale organizate ºi
conform art. 4 din Convenþia Consiliului
Europei privind lupta împotriva traficului de
fiinþe umane 2005:
(a) recrutarea, transportul, transferul, adãpostirea sau primirea de persoane, prin ameninþare
de recurgere sau prin recurgere la forþã ori la alte
forme de constrângere, prin rãpire, fraudã,
înºelãciune, abuz de autoritate sau de o situaþie
de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea
de plãþi ori avantaje pentru a obþine
consimþãmântul unei persoane având autoritate
asupra alteia în scopul exploatãrii. Exploatarea
conþine, cel puþin, exploatarea prin prostituarea
unei alte persoane sau alte forme de exploatare
sexualã, munca sau serviciile forþate, sclavia sau
practicile analoage sclaviei, folosirea sau
prelevarea de organe;
(b) consimþãmântul unei victime a traficului de
persoane pentru exploatarea amintitã, astfel cum
este enunþatã la lit. a) din prezentul articol, este
indiferent atunci când unul din oricare dintre
mijloacele enunþate la lit. a) a fost folosit;

Definiþia traficului de copii
Articolul continuã:
(c) recrutarea, transportarea, transferul,
adãpostirea sau primirea unui copil în scopul
exploatãrii este consideratã trafic de persoane,
chiar dacã aceºtia nu fac apel la nici unul dintre
mijloacele menþionate la lit. a) din prezentul
articol;
d) termenul copil indicã orice persoanã cu vârsta
mai micã de 18 ani.
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Ce este traficul de fiinþe umane?
Traficul de fiinþe umane este o infracþiune
gravã cãreia multe dintre guvernele lumii ºi
mulþi dintre actorii implicaþi încearcã sã-i
gãseascã o rezolvare. Traficul este diferit de
migraþia individualã sau de trecerea ilegalã a
frontierelor de cãtre emigranþi, pentru cã
intenþia este ca persoana traficatã sã fie
exploatatã de cãtre cei implicaþi în strãmutarea
victimei de la o locaþie la alta. A fi exploatat
presupune ca cineva, o altã persoanã decât
victima, sã profite de situaþia creatã. În
anumite jurisdicþii, exploatarea în sine a unei
persoane, este suficientã pentru a fi considerat
un caz de trafic. Totuºi, în practicã este dificil
de distins între migraþia ilegalã ºi trafic,
deoarece o persoanã poate începe o cãlãtorie ca
ºi migrant ºi poate sfârºi prin a deveni victimã
a traficului. Infractorii câºtigã sume mari de
bani din aceastã infracþiune, în timp ce
victimele suferã abuzuri îngrozitoare, inclusiv
moartea sau îmbolnãvirea.
Alte persoane - femei ºi bãrbaþi intermediari,
inclusiv rude, pot câºtiga sume de bani, dar nu
în mod necesar la fel de mari ca ºi traficantul.
Fiinþele umane pot fi traficate, fie în interiorul
graniþelor þãrii, fie în afara lor. Însã este posibil
ca traficul în interiorul þãrii sã nu fie
recunoscut drept infracþiune de cãtre anumite
legislaþii naþionale. Exploatarea se poate face
pentru industria sexului, dar ºi pentru trafic de
droguri, arme, pentru cerºit ºi hoþie, pentru
prelevarea de organe, pentru adopþii ilegale,
pentru munca la negru de ex., în agriculturã,
dar chiar ºi în sectorul angajãrii legale în
muncã.
Exploatarea sexualã a copiilor este frecvent
rezultatul sau stã la originea unei operaþiuni de
trafic. O astfel de exploatare este ºi abuzul
sexual asupra unui copil, comis de cãtre adult
sau de un alt copil, remunerarea cu bani sau
alte bunuri a copilului sau a unei terþe
persoane. Copilul este tratat ca obiect sexual ºi
ca obiect de comercializat. Copilul poate fi
folosit în prostituþie sau în pornografie.
Exploatarea sexualã a copiilor constituie o
formã de coerciþie sau violenþã asupra
copilului, fiind o formã de muncã forþatã ºi
totodatã formã de sclavie contemporanã.

Cooperarea internaþionalã
Este un fapt recunoscut cã, deºi trãim în epoca
modernã a comunicaþiilor sofisticate, nici un
guvern nu este capabil sã rezolve, de unul
singur, problema traficului de fiinþe umane. Ca
urmare a unor acorduri internaþionale,
guvernele fac eforturi de armonizare a
legislaþiilor interne ºi a mecanismelor interne
de aplicare a legii, dar ºi în sensul lãrgirii
colaborãrii internaþionale pentru a aresta
traficanþii de fiinþe umane ºi a salva victimele
acestora. Sarcina nu este una uºoarã. Þãrile au
sisteme legislative diferite, diverse structuri
poliþieneºti, diverse nivele de resurse, ºi
vorbesc limbi diferite. Toate guvernele
încearcã sã deconspire reþelele criminale care
se întind dincolo de graniþele unei þãri ºi care
dispun de resurse vaste, având în vedere cã
traficul de fiinþe umane este o infracþiune
aducãtoare de mari profituri.

Cererea ºi oferta
Traficanþii de fiinþe umane opereazã în acele
circumstanþe în care existã un numãr mare de
oameni care sunt disperaþi sã îºi facã o viaþã
mai bunã din cauza sãrãciei sau din alte motive
personale ºi în condiþiile în care existã cerere
pentru forþa lor de muncã sau pentru serviciile
lor prestate într-o altã locaþie. Mare parte din
aceastã „cerere” este pentru servicii sexuale.
Însã nu întotdeauna victima este conºtientã cã
va fi exploatatã pentru a furniza servicii
sexuale; cel mai adesea victimele cred cã vor
merge sã presteze o muncã respectabilã ºi vor
afla adevãrata naturã a muncii lor numai dupã
ce ajung la locul respectiv. Uneori locul de
muncã în sine nu presupune oferirea unor
servicii sexuale, dar mai târziu, victima va fi
totuºi abuzatã sexual pentru cã se aflã sub
controlul total al unei alte persoane ºi nu este
capabilã sã ia liber decizii. Aºadar, exploatarea
poate începe cu exploatarea unei persoane prin
muncã, dar va sfârºi ºi prin exploatarea ei
sexualã.

Copiii în postura de victime
Un numãr semnificativ de fiinþe umane
traficate au vârste sub 18 ani, cu alte cuvinte,
sunt copii. ”Copilul” este definit în legislaþia
internaþionalã ca fiind orice persoanã cu vârsta
sub 18 ani. Acolo unde victimele traficului de
fiinþe umane sunt copii, problema devine ºi
mai dificil de combãtut pentru cã aceºtia au

nevoi speciale ºi sunt o provocare cãreia cei
responsabili cu aplicarea legii precum ºi
agenþiile de protecþia copilului îi fac mai greu
faþã în þãrile în care minori sunt gãsiþi în
postura de victime ale traficului. Mai mult,
potrivit legislaþiei internaþionale, statele au faþã
de copiii victime ale traficului niºte obligaþii
mult mai dificil de îndeplinit decât sunt cele
referitoare la adulþi.
Copiii cad victime traficanþilor din aceleaºi
motive pentru care o fac ºi adulþii. Însã
copiilor le lipseºte înþelepciunea ºi experienþa
de viaþã pe care o au adulþii ºi sunt, aºadar,
mult mai vulnerabili.
Nu existã un „tipar” al copilului victimã, dar
sunt o mulþime de factori care îi fac pe copii sã
devinã vulnerabili. Unul din scenariile tipice
este acela în care copilul acceptã sã meargã
într-un alt loc, fãrã a fi conºtient de exploatarea
la care urmeazã sã fie supus. Copiii sunt tentaþi
de ºansa care li se oferã de a câºtiga bani ºi cred
în poveºtile care li se spun; mulþi dintre tinerii
care cad victimã traficanþilor cred cã vor avea o
slujbã adevãratã într-un hotel, bar sau o casã
particularã. Unii cred cã se vor cãsãtori.
Probabil cã sunt nefericiþi cu situaþia de acasã
ºi vor sã evadeze; mulþi dintre ei nu au avut
succes la ºcoalã ºi se vãd fãrã nici un viitor în
mediul din care provin. Uneori, ei fac parte
dintr-o minoritate care este discriminatã în
þara lor ºi vor sã fugã de sãrãcie. Alteori, sunt
pur ºi simplu rãpiþi de traficanþi ºi vânduþi mai
departe.
Copiii pot deveni la orice vârstã victime ale
unei operaþiuni de trafic, în funcþie de forma
de exploatare la care vor fi supuºi. Uneori
copiii mai mari sunt chiar conºtienþi cã vor fi
folosiþi pentru a oferi servicii sexuale unor
adulþi, dar nu au nici cea mai micã idee despre
nivelul de abuz la care vor fi supuºi sau despre
suferinþele psihice ºi fizice pe care le vor
îndura. Copiii de vârste mai mici sunt adesea
traficaþi pentru a cerºi sau fura sau pentru a fi
exploataþi pe piaþa muncii.
Tinerii care nu vor decât sã scape de situaþia de
acasã nu se gândesc la problemele pe care le
pot avea ºi nici nu au experienþã suficientã
pentru a conºtientiza pericolele la care se
expun. Copiii victime nu au pe nimeni care sã-i
protejeze, aºa cã sunt foarte uºor de manipulat.
Traficanþii înþeleg aceastã vulnerabilitate ºi
sunt gata sã o exploateze în folosul lor. În
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identificarea copiilor victime ale traficului de
fiinþe umane, factorul comun este dat de
exploatarea finalã la care sunt cu toþii supuºi.
Fie cã ei câºtigã bani pentru profitul unei alte
persoane, fie cã o scuteºte pe aceea persoanã de
alte cheltuieli bãneºti, copilul este folosit de
altcineva. Având în vedere cã în instanþã,
acceptul dat de un copil este irelevant, dacã
acesta este folosit pentru profitul unei alte
persoane ºi atunci acel copil va fi declarat o
victimã a traficului de fiinþe umane.

Mecanisme de control
Cele mai obiºnuite modalitãþi prin care
traficanþii deþin controlul total asupra copiilor
ºi tinerilor sunt:
- confiscarea actelor lor de identitate;
- ameninþarea cu deferirea cãtre autoritãþi;
- violenþã ºi ameninþarea cu violenþa;
- ameninþãri cu violenþa la adresa membrilor
familiei copilului;
- izolarea socialã;
- izolarea copilului într-o încãpere încuiatã
sau alte modalitãþi de limitare a libertãþii;
- pretenþia cã acesta are o datorie bãneascã
faþã de traficant;
- lipsirea de bani.

Schemele de traficare
În procesul de traficare existã trei faze; faza de
recrutare, faza de tranzit ºi faza de destinaþie,
dar toate trei se pot suprapune la un moment
dat. Existã victime care sunt traficate de mai
multe ori.
La fel ca ºi în cazul adulþilor, traficanþii pun
mâna pe copii ºi tineri prin diverse moduri.
Este o infracþiune complexã, care nu este
întotdeauna uºor de identificat sau uºor de
recunoscut ca fiind o infracþiune pedepsitã de
lege. Spre exemplu, un tânãr/o tânãrã poate
rãspunde unui anunþ de angajare într-un hotel
sau bar, dar va sfârºi prin a se prostitua într-o
astfel de locaþie. La fel, li se poate promite cã
vor lucra ca ºi manechin ºi, de fapt, vor sfârºi
în industria pornograficã. O tânãrã se poate
îndrãgosti de un bãrbat care îi promite cã o ia
cu el într-o þarã strãinã unde se vor cãsãtori,
dar de fapt intenþia lui este de a o vinde unor
prieteni pentru sex. Unui bãieþel i se poate
oferi ºansa de a merge în strãinãtate pentru a
primi o educaþie, dar de fapt, se trezeºte în
stradã la cerºit sau la furat.
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În ceea ce priveºte traficanþii, aceºtia pot sã facã
parte dintr-o reþea criminalã bine organizatã
sau pot fi indivizi care participã doar într-una
sau mai multe etape ale operaþiunilor de trafic,
cum ar fi fabricarea unor documente false,
transportarea sau oferirea unui „adãpost
sigur”. Cel mai adesea, aceºti criminali sunt
extrem de periculoºi, dispuºi sã comitã crime
violente pentru a evita sã fie prinºi.

Contextul internaþional în care
guvernele încearcã sã combatã traficul
de fiinþe umane
În anul 2000, statele membre ONU au adoptat
un tratat internaþional. Este vorba despre
Convenþia Naþiunilor Unite împotriva Criminalitãþii Transnaþionale Organizate Protocolul
privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea
traficului de persoane, în special al femeilor si
copiilor este un act adiþional al Convenþiei.
În cadrul acestui Protocol, statele au convenit
sã combatã traficul de fiinþe umane ºi respectiv
crima organizatã, sã protejeze ºi sã ofere
asistenþã victimelor, precum ºi sã coopereze în
contextul combaterii crimei organizate.
Statele europene au mers chiar mai departe. În
cadrul statelor membre în Consiliul Europei,
între care se numãrã ºi România se
implementeazã în acest moment Convenþia cu
privire la Acþiunea împotriva Traficului de
Fiinþe Umane. Acest acord vine în
complementarea Tratatului Naþiunilor Unite,
dar are o aplicabilitate mai largã în sensul cã
nu se limiteazã doar la existenþa unui element
de crimã organizatã în cadrul unei operaþiuni
de trafic, ci considerã cã orice formã de trafic
de fiinþe umane este o violare a drepturilor
umane ºi deci o infracþiune care aduce atingere
demnitãþii ºi integritãþii fiinþei umane. Ca
urmare, statele europene au convenit sã:
Combatã toate formele de trafic, intern sau
internaþional, indiferent dacã existã sau nu
un element de crimã organizatã;
Extindã protecþia cãtre toate victimele,
indiferent cã sunt bãrbaþi, femei sau copii;
Protejeze victimele oricãrei forme de
exploatare (exploatare sexualã, muncã
forþatã, sau prestarea unor servicii forþat,
etc.);

Accepte cã victima este copil, atunci când
vârsta acesteia este incertã, dar existã
motive pentru a se considera cã este copil.
Analizând standardele aoptate la nivel internaþional se desprinde ideea cã, pentru a considera
adulþii ca fiind victime ale traficului de fiinþe
umane, trebuie sã existe un element de forþare,
coerciþie sau o amãgire care face ca migrarea
lor sã se transforme într-o operaþiune de trafic.
Cu alte cuvinte, trebuie sã existe acel ceva care
nu le permite sã îºi dea un „consimþãmânt” real
faþã de ceea ce li se întâmplã. Însã în ceea ce
priveºte copiii, existã prevederi foarte speciale.
Potrivit acordurilor internaþionale, în cazul în
care victima este un copil, problema
„consimþãmântului” nu are nici un fel de
relevanþã. Nu este nevoie ca un copil sã fie
forþat, ameninþat sau amãgit pentru a migra.
Este suficient ca un copil sã fie exploatat în
orice mod pentru ca acesta sã fie considerat o
victimã a traficului de fiinþe umane.

Alte instrumente cu aplicabilitate
în cazul copiilor
În afara tratatelor internaþionale care au
prevederi specifice de combatere a traficului de
fiinþe umane, copiii mai beneficiazã ºi de alte
prevederi stipulate în cadrul altor instrumente
internaþionale. Cel mai important dintre
acestea este Convenþia Naþiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copiilor (CDC). În cadrul
acestei Convenþii, toate þãrile lumii (cu
excepþia Statelor Unite ºi a Somaliei) au
convenit sã protejeze copiii împotriva oricãror
forme de exploatare sexualã sau abuz sexual ºi
sã previnã rãpirea, vânzarea sau traficarea
copiilor în orice scop. Prin Protocolul opþional

CDC se stabilesc cerinþele minime pentru ca
legislaþiile naþionale sã protejeze copiii de a fi
vânduþi, implicaþi în prostituþie sau pornografie.
Þãrile care au ratificat deja CDC sunt acum
preocupate ca legislaþiile lor naþionale sã se
conformeze cerinþelor stipulate în acest
Protocol, astfel încât, copiii aflaþi în jurisdicþia
lor sã poatã fi protejaþi adecvat împotriva
traficului ºi exploatãrii.
Interesul superior al copilului
Standardele internaþionale de legislaþie admit
cã, în cazul copiilor victime, este nevoie de
mãsuri speciale de protecþie, având în vedere
cã ei se aflã încã într-o fazã de dezvoltare atât
fizicã, cât ºi emoþionalã. Însã copiii nu sunt
doar „obiectul” acestor mãsuri speciale de
protecþie. Potrivit legislaþiei internaþionale cu
privire la drepturile omului, ºi în special celor
stipulate în Convenþia cu privire la Drepturile
Copiilor, copiii sunt recunoscuþi ca fiind persoane care deþin anumite drepturi inalienabile
ºi care sunt numai ale lor. Existenþa unor
posibile contradicþii între ceea ce li se cere
tutorilor legali pentru a proteja copiii ºi ceea ce
un copil are dreptul sã aleagã singur în baza
drepturilor sale, este rezolvatã de jurisprudenþa
actualã prin sintagma „interesul superior” al
copilului. Ceea ce înseamnã cã, în orice decizie
referitoare la un copil va prima interesul
superior al acestuia. Astfel, situaþia va fi privitã
prin ochii ºi din perspectiva copilului, cãutându-se a se lua în considerare opiniile acestuia ºi
cu obiectivul de a se asigura respectarea
dreturilor copilului. Aºadar, orice decizie care
îl priveºte direct pe copil trebuie sã se ghideze
dupã ceea ce este, în mod obiectiv, mai bine
pentru el, þinând cont de vârsta ºi gradul de
maturitate al copilului.
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Sesiunea

3

CE ESTE UN COPIL?
CE CREDEM DESPRE COPII?
Obiectiv
Obiectivul acestei sesiuni este de a asigura o
înþelegere clarã a conceptului de “copil” în
contextul traficului de fiinþe umane. Obiectivul
secundar al acestei sesiuni este de a-i confrunta
pe participanþi cu propriile atitudini negative
faþã de copiii vulnerabili.

Instrucþiuni pentru Formator
Formatul de workshop sugereazã sã începeþi cu
un exerciþiu de brainstorming pe definirea
noþiunii de “copil”. Aveþi la dispoziþie o listã cu
întrebãrile pe care le puteþi utiliza pentru a
determina o discuþie despre semnificaþia legalã
a termenului de “copil” cu referire la definiþia
din Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului. Este important sã-i
determinaþi pe participanþi sã realizeze cã în
timp ce termenul de “copil“ poate sã aibã o
semnificaþie în mediul social ºi familial, în
acelaºi timp poate avea ºi o seminificaþie legalã
care se aplicã în practica profesionalã.
Vreþi ca participanþii sã aprecieze cã orice
persoanã cu vârsta mai micã de 18 ani este
copil cu drepturi legale la protecþie în faþa
traficului ºi exploatãrii.
A doua parte a sesiunii se referã la atitudinile
faþã de copii. Mulþi profesioniºti au o atitudine
negativã faþã de copil, despre imaginea ºi
comportamentul acestuia sau idealizeazã
noþiunea de copil victimã a traficului (mitul
victimei “ideale”). Vreþi ca participanþii sã
conºtientizeze cã un copil a fost implicat în
trafic sau exploatat este victimã ºi nu este
rãspunzãtor pentru ceea ce s-a întâmplat.
Fiºele de lucru din cadrul sesiunii conþin
afirmaþii ale copiilor care vor ajuta la
dezvãluirea atitudinilor participanþilor. Puteþi
adãuga pe listã afirmaþiile proprii; s-ar putea sã
existe prejudecãþi specifice locale pe care a-þi
dori sã le dezvãluiþi ºi discutaþi.
Capacitatea de a conduce grupul ºi sensibilitatea sunt necesare pentru derularea acestei
sesiuni. Reamintiþi-vã cã unii participanþi pot
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proveni din familii cu probleme sociale sau
poate au avut experienþe neplãcute ca ºi copii.
Câþiva pot fi rezistenþi la ideea cã un copil
poate avea drepturi. Dacã aveþi de-a face cu
atitudini negative, încercaþi sã conduceþi
discuþia spre cauzele problemei care fac viaþa
unui copil dificilã. Discuþia în aceastã sesiune
poate porni ºi de la alte probleme sociale, cum
ar fi cãsãtoria copiilor, prostituþia, criminalitatea. Încercaþi sã atrageþi atenþia participanþilor cãtre datoria pe care o are statul de a
proteja copiii împotriva oricãrei forme de
exploatare, inclusiv exploatarea sexualã.

Format workshopului
a. Activitate de brainstorming pe noþiunea de
“copil”. Participanþii sunt solicitaþi sã dea
propria definiþie. Scrieþi definiþiile pe o
hârtie de flipchart. Referiþi-vã la fiºa de
lucru 2 ºi la definiþia traficului de copii.
b. Participanþilor li se cere sã rãspundã la
urmãtoarele întrebãri:
- Prin ce este un copil diferit de un adult?
- Când devine un copil adult?
- Dacã un copil de 13 ani are relaþii
sexuale, mai este el copil?
- Dacã un copil de 15 ani a abandonat
ºcoala ºi munceºte, mai este el copil?
- Dacã un copil de 16 ani comite o
infracþiune gravã ºi intrã la
închisoare, mai este el copil?
- Dacã o fatã de 16 ani se cãsãtoreºte,
mai este ea un copil?
- Dacã o fatã de 15 ani dã naºtere unui
copil, mai este ea copil?
- Dacã un bãiat de 16 ani se înroleazã în
poliþie sau armatã, mai este el copil?
c. Oferiþi participanþilor fiºa de lucru 3. Daþile la dispoziþie câteva minute pentru a citi
afirmaþiile din fiºã. Când au terminat,
fiecare întrebare este supusã la vot în
cadrul grupului.
d. Sub îndrumarea formatorului, participanþii
petrec apoi câteva minute discutând despre
opþiunile exprimate de fiecare, identificând
atitudinile negative faþã de copiii victime
ale traficului sau faþã de cei aflaþi în situaþii
de risc.
Resurse/Materiale necesare:
Copii ale fiºei de lucru 3,
materiale cu definiþia
„copilului” din CDC ºi definiþia
„traficului de copii” din
materialul de curs 2, foi de
flipchart, markere

Timp
anticipat:
1 orã

Fiºã de lucru 3
ATITUDINI FAÞÃ DE COPII
Idei despre copii
1. Copiii ar trebui sã creascã sub îngrijirea familiei lor.
2. Copiii nu ar trebui sã fie o povarã pentru familiile lor ºi ar
trebui sã se descurce singuri cât mai devreme posibil.
3. Copiii nu mint niciodatã în ceea ce priveºte abuzul.
4. Copiii au obiceiul sã mintã tot timpul.
5. Copiii trebuie sã facã întotdeauna ceea ce le spun pãrinþii.
6. Copiii care fug de acasã trebuie imediat trimiºi înapoi.
7 Copiii care fug de acasã nu au simþul responsabilitãþii.
8. Copiii care se hotãrãsc sã-ºi pãrãseascã casa, meritã sã
pãþeascã ce pãþesc.
9. Copiii care trãiesc în stradã îºi doresc sã ducã o astfel de
viaþã. Îi face sã se simtã independenþi.
10. Copiii care consumã droguri sunt singurii vinovaþi
pentru asta.
11. Copiii sunt gata sã aibã activitate sexualã încã de la o
vârstã fragedã.
12.Atâta timp cât tânãrul îºi dã consimþãmântul pentru a
face sex, nu mai conteazã ce face cu propriul trup.
13.Copiilor le place sã experimenteze sexul ºi drogurile; nu
le produc nici un rãu.
14. Copiii care cerºesc sunt enervanþi. Poliþia ar trebui sã-i ia
din stradã.
15. Copiii care îºi vând trupurile sunt ei înºiºi vinovaþi
pentru faptul cã sunt abuzaþi.
16. Copiii implicaþi în prostituþie ar trebui închiºi.
17. ...
18. ....
19. ...

Sunt de
acord

Nu sunt
de acord

Nici una
nici alta

Sesiunea

4

COPIII ÎN RISC DE A DEVENI
VICTIME ALE TRAFICULUI ªI
CONSECINÞE ALE TRAFICULUI
Obiectiv
Obiectivul acestei sesiuni este de a oferi participanþilor posibilitatea sã identifice copiii care sunt
vulnerabili la trafic sau care au fost victime ale
traficului prin descrierea profilului a acestor
copii. Sesiunea are drept obiectiv ºi înþelegerea
consecinþelor traficului asupra copiilor.

Instrucþiuni pentru Formator
Materialul de curs 4 conþine indicatori dintr-o
þarã de origine ºi o þarã de destinaþie care pot fi
folosiþi ca ºi suport în identificarea potenþialilor copii victime ale traficului. Materialul
de curs 4 conþine ºi un profil al copilului aflat
în risc de a deveni victimã a traficului. În final,
existã o descriere a efectelor traficului ºi
exploatãrii asupra copiilor, în special pentru
cei care au fost victime ale traficului în scopul
exploatãrii sexuale.
Fiºele de lucru din aceastã sesiune cuprind un
numãr de studii de caz, dar poate doriþi sã
utilizaþi alte studii de caz din presa scrisã.
Participanþii pot avea la rândul lor cazuri care
reflectã Indicatorii sau Profilul de Risc din
cadrul fiºelor de lucru.
În prima parte a sesiunii, participanþii sunt
solicitaþi sã listeze acele caracteristici care le-ar
permite sã identifice acei copii care au fost
victime ale traficului sau sunt în risc.
În a doua parte a sesiunii, vor analiza
consecinþele traficului. Se intenþioneazã ca
facând legãtura între exerciþii ºi materialele
informative, realitatea vieþii acestor copii sã
devinã mai clarã.
Formatul workshopului
a. Oferiþi participanþilor materialul de curs 4
pentru a-l citi. Alternativ, prezentaþi materialul de curs în PowerPoint.
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b. Oferiþi participanþilor fiºa de lucru 4.
Împãrþiþi participanþii în grupuri mai mici
ºi rugaþi sã conecteze indicatorii ºi profilul
de risc din materialul de curs 4 la cauzele
din fiºa de lucru 4 ºi sã rãspundã la
chestionar. Purtaþi o discuþie generalã
despre rezultatele grupurilor de lucru.
c. Alternativ, în cadrul grupului, pe o foaie de
flipchart, listaþi factorii care determinã
copiii din cadrul studiilor de caz sã devinã
victime ale traficului.
d. Alternativ: Împãrþiþi grupul în grupuri mai
mici. Oferiþi-le câte o foaie de flipchart ºi
un studiu de caz din materialul de curs 4.
Solicitaþi-le sã listeze lista cu factorii care
cresc vulnerabilitatea la trafic a copilului
din studiul de caz: sociali, economici ºi
personali. Fiecare grup va raporta grupului
reunit concluziile la care a ajuns.
e. Împãrþiþi grupul în grupuri mai mici.
Oferiþi-le câte o foaie de flipchart ºi un
studiu de caz din materialul de curs 4 ºi
solicitaþi-le sã descrie viitorul copilului din
studiul de caz pentru urmãtorii 10 ani.
Fiecare grup va descrie situaþia copilului
luând în considerare urmãtoarele aspecte:
social, economic ºi personal. Fiecare grup
va prezenta “istoria supravieþuirii” copilului.
f. Alternativ: În grupul lãrgit, formatorul le
cere participanþilor sã se gândeascã la
exemple de copii pe care i-au întâlnit pe
parcursul muncii lor ºi sã spunã dacã,
potrivit criteriilor prezentate în fiºa de
lucru, aceºti copii erau sau nu vulnerabili la
exploatare. Un participant care se oferã
voluntar va prezenta un exemplu din
practica sa ºi pe mãsurã ce prezintã,
formatorul va lista indicatorii pe o foaie de
flipchart.
g. Alternativã: Împãrþiþi grupul în grupe mai
mici ºi oferiþi-le o foaie de flipchart. Rugaþi
participanþii sã deseneze imaginea unui
copil victimã a traficului. Expuneþi
imaginile ºi solicitaþi grupurile sã explice
desenele realizate.
Resurse/materiale necesare:
Copii ale materialului de curs 4,
copii ale fiºelor de lucru 4,
markere, rezumat al materialului
prezentat ºi întrebãri, proiector,
prezentarea PowerPoint,
materiale vizuale, foi de hârtie

Timp
estimat:
2 ore

Fiºa de lucru 4A
Victime ale traficului de copii?
Cazul 1:

Paul

Paul are 12 ani. Trãieºte împreunã cu familia
sa într-un sat de munte. Într-o zi, unchiul sãu
de la oraº vine în vizitã ºi se oferã sã îl ia pe
Paul cu el la oraº. El afirmã cã bãiatul poate sã
lucreze pentru el la magazinul sãu de piese
auto. Pãrinþii lui Paul sunt de acord. Unchiul
spune cã îi va plãti bãiatului niºte bani în
fiecare sãptãmânã, iar Paul va putea sã trimitã
ceva din aceºti bani pãrinþilor. Unchiul are ºi el
trei copii, doi bãieþi ºi o fatã. Ei merg la ºcoalã
aºa cã nu îl pot ajuta cu magazinul.

Cazul 4:

Cazul 5:
Cazul 2:

Maria

Maria are 16 ani. Viseazã sã se cãsãtoreascã cu
un strãin ºi sã plece de acasã ºi din oraºul ei
pentru cã tatãl este beþiv, iar mama este veºnic
nemulþumitã. O prietenã îi spune despre un
anunþ din ziar în care o agenþie matrimonialã
se oferã sã trimitã agenþiilor matrimoniale din
strãinãtate fotografii ale tinerelor fete. Maria
merge la sediul acestei agenþii. Acolo i se cere
sã se dezbrace pentru a fi fotografiatã doar în
lenjerie intimã. Mai sunt ºi alte fete acolo. Li se
pare ciudat ce li se cere, dar se conformeazã.

Cazul 3

Iulia

Iulia are 15 ani. Nu îi place ºcoala. Dar nici sã
stea acasã nu îi place pentru cã pãrinþii sunt
mereu aspri cu ea ºi o pun sã munceascã în
casã ºi sã aibã grijã de fraþii mai mici. Într-un
club de noapte întâlneºte un tânãr care îi spune
cã el lucreazã în strãinãtate ºi câºtigã o
grãmadã de bani. O invitã pe Iulia la cinã în
oraº ºi, pentru urmãtoarele câteva zile, se
poartã foarte frumos cu ea. Apoi îi spune Iuliei
cã trebuie sã se întoarcã în þara în care
munceºte ºi îi cere sã vinã cu el. Îi mai spune
Iuliei cã o iubeºte. Iulia nu le spune nimic
pãrinþilor. Îl lasã pe tânãr sã îi facã rost de
documente ºi urmeazã instrucþiunile lui de a
merge într-un oraº de lângã graniþã unde îl va
aºtepta într-un apartament. În apartament se
aflã o femeie care o urcã pe Iulia într-un taxi ºi
o trimite peste graniþã. ªoferul taxiului îi ia
Iuliei paºaportul ºi nu i-l mai dã înapoi. O
duce la un alt apartament, într-un oraº de
peste graniþã. Nu e nici urmã de iubitul ei.

Cristi

Cristi are 14 ani. A fugit de acasã pentru cã
tatãl lui a pãrãsit familia, iar mama ºi-a fãcut
un nou iubit care îl bãtea. Cristi cerºea pe
strãzile unui mare oraº în momentul în care un
bãrbat ºi o femeie au venit la el ºi s-au oferit sã
îl ia cu ei în Italia pentru a-i gãsi de lucru. El
acceptã sã meargã cu ei pentru cã oricum simte
cã în þara lui nu îl reþine nimic ºi nici nu vrea
sã se mai întoarcã acasã. Bãrbatul ºi femeia îi
fac rost de acte false care aratã cã are 18 ani.
Este transportat cu autocarul într-un oraº din
Italia unde va face parte dintr-o bandã de
infractori care sparg maºini ºi alte proprietãþi.
Atunci când protesteazã, este bãtut. I se spune
sã urmeze instrucþiunile bandei, sau va fi ucis.

Andreea

Andreea are 17 ani ºi este foarte frumoasã. Se
descurcã bine la ºcoalã dar i se pare cã viaþa ei
este plictisitoare. Îºi doreºte un mediu mai plin
de aventurã. Într-o zi, rãspunde unui anunþ
din ziarul local în care se oferã o slujbã ca
model în Suedia. Cel care se ocupã de recrutare
îi spune cã este posibil sã i se cearã sã
însoþeascã clienþii seara ºi cã, de asemenea,
trebuie sã întreþinã relaþii sexuale cu clienþii,
dar numai dacã doreºte acest lucru ºi dacã vrea
sã câºtige bani în plus. Andreea a avut deja
relaþii sexuale cu un bãiat de la ºcoalã aºa cã are
impresia cã va fi în stare sã ducã o viaþã în care
va trebui sã se vândã pentru sex. Merge de
bunã voie în Suedia împreunã cu recrutorul ºi
cu alte douã fete. Acolo sunt cazate într-un
apartament de unde nu li se dã voie sã iasã.
Sunt forþate sã ofere servicii sexuale 12 ore pe
zi, în fiecare zi. Una dintre fete încearcã sã
evadeze, dar un prieten al recrutorului o
prinde ºi o bate atât de rãu încât nu mai poate
merge o sãptãmânã. Andreea se teme cã acelaºi
lucru i se poate întâmpla ºi ei.

Cazul 6:

Sonia

Sonia are 14 ani. De la 6 ani a crescut într-un
centru de plasament pentru cã mama ei ºi-a
abandonat familia, iar tatãl nu se putea
descurca de unul singur. La porþile centrului
de plasament întâlneºte un bãrbat care se oferã
sã o ia cu el peste graniþã ºi sã-i dea de lucru la
bucãtãria unui hotel. Traverseazã graniþa
printr-un loc unde nu existã control de
frontierã ºi o duce într-un oraº unde o vinde la
un bordel. Proprietarul bordelului îi spune
Soniei cã a plãtit o mulþime de bani pentru ea,
aºa cã trebuie sã-i câºtige înapoi înainte de a

putea pleca de acolo. Sonia protesteazã, dar el
o violeazã. Când rãmâne însãrcinatã,
proprietarul bordelului o forþeazã sã avorteze
ºi o anunþã cã trebuie sã îi dea înapoi ºi banii
plãtiþi pentru aceastã operaþie. Sonia are
sentimentul cã nu va putea evada niciodatã,
dar nu ºtie ce sã facã.

Cazul 7: Natalia
Natalia este o fatã de 8 ani. Locuieºte într-un
centru de plasament. Este o fetiþã foarte
drãguþã ºi ascultãtoare. O femeie care trãieºte
în vecinãtate o întâlneºte pe Natalia pe stradã
în fiecare zi ºi vorbeºte cu ea. Într-o zi, femeia
îºi dã seama cã Natalia a dispãrut. Merge la
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centrul de plasament ºi întreabã de fetiþã
deoarece este îngrijoratã. Directorul centrului
de plasament este rezervat în a oferi rãspunsul.
El îi spune femeii cã Natalia a plecat sã
locuiascã cu mama ei. Dar femeia ºtie cã acest
lucru nu este adevãrat pentru cã mama
Nataliei murise într-un accident de maºinã. Pe
de altã parte, centrul de plasament este
controlat de stat, aºa cã femeia crede cã nimic
nu poate fi în neregulã. Regretã doar cã nu o va
mai vedea pe Natalia.
Caz 8: Caz din propria experienþã ……………
Caz 9: Caz din propria experienþã ……………

Fiºa de lucru 4B
CHESTIONAR
Puteþi spune dacã fiecare dintre aceºti copii
- Riscã sã fie traficaþi? Sau au fost traficaþi?
- Nu riscã ºi nici nu au fost traficaþi
Listaþi argumentele pentru rãspunsul ales de dvs., folosind indicatorii din materialul de curs 4
CAZ
1. Paul

TRAFICAT?
Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

2. Maria

Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

3. Iulia

Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

4. Cristi

Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

5. Andreea

Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

6. Sonia

Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

7. Natalia

Riscã / a fost traficat?
Nu riscã / nu a fost traficat

ARGUMENTE
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MATERIAL DE CURS SESIUNEA 4

COPIII ÎN RISC DE A DEVENI
VICTIME ALE TRAFICULUI
CONSECINÞELE TRAFICULUI
Indicatori pentru recunoaºterea
copilului victimã a traficului
Copiii traficaþi pot fi identificaþi, fie în þara în
care au fost traficaþi, fie dupã ce se întorc în
þara de orgine. Atât în þãrile de origine, cât ºi în
cele de destinaþie au fost creaþi indicatori care
sã ajute asistenþii sociali ºi responsabilii cu
aplicarea legii sã recunoascã copiii victime ale
traficului.

Indicatori dintr-o þarã de destinaþie:
În cadrul Biroului Procurorului General din
Olanda au fost dezvoltaþi indicatori de
identificare a unei victime a traficului, în
contextul în care, în Olanda, prostituþia este
legalizatã pentru persoanele care au peste 18
ani. În cazul în care o persoanã tânãrã, fie de
origine olandezã, fie de origine strãinã, sub
vârsta de 18 ani, este implicatã în prostituþie,
atunci apare suspiciunea cã aceastã persoanã
poate fi victima unei operaþiuni de trafic.
Indicatorii pentru astfel de cazuri de suspiciune sunt:
1. altã persoanã decât tânãrul/tânãra în cauzã,
a fãcut aranjamentele de cãlãtorie ºi cele
pentru vizã;
2. tânãrul/tânãra nu se aflã în posesia propriilor documente de identitate ºi de cãlãtorie;
3. sunt folosite documente false, iar acestea
au fost furnizate de cãtre o altã persoanã;
4. trecerea ilegalã a frontierei poate semnala
existenþa unei operaþiuni de trafic;
5. tânãrul/tânãra se teme sã nu fie expulzat/ã;
6. tânãrul/tânãra nu are acces la servicii de
îngrijire medicalã;
7. tânãrului/tinerei i se impune câºtigarea
unei sume minime de bani în fiecare zi;
8. tânãrul/tânãra are de plãtit o datorie enormã,
probabil pentru costurile implicate de
cãlãtorie, înainte de a-ºi putea recâºtiga
controlul asupra propriilor câºtiguri
bãneºti;
9. mare parte din aceste câºtiguri merg cãtre o
altã persoanã;
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10. tânãrul/tânãra primeºte o sumã mai micã
de bani decât ar primi o persoanã de
origine olandezã pentru aceleaºi servicii;
11. un anumit procent din câºtigurile tânãrului/tinerei este plãtit de exploatator unei
alte persoane;
12. tânãrul/tânãra are o libertate de miºcare
limitatã;
13. rudele din þara de origine sunt ºantajate sau
ameninþate;
14. familia tânãrului/tinerei se aflã în circumstanþe economice sãrace în þara de origine
ºi depinde de câºtigurile acestuia/acesteia;
15. tânãrul/tânãra trebuie sã lucreze foarte
multe ore ºi în condiþii proaste;
16. tânãrul/tânãra a fost abuzat/ã sau lucreazã
sub ameninþarea cu violenþa;
17. locaþia unde munceºte tânãrul/tânãra
variazã;
18. persoana care deþine controlul asupra tânãrului/tinerei a aplicat pentru vizã în numele
multor altor persoane sau acþioneazã ca
girant pentru cei care aplicã pentru vizã;
19. persoana care gireazã pentru vizã a mai
acþionat ºi în alte cazuri de persoane care
nu s-au mai întors în þara de originie la
expirarea perioadei de vizã;
20. tânãrul/tânãra rãmâne peste noapte la locul
de muncã;
21. existã o legãturã între tânãr/tânãrã ºi persoane
care au un cazier juridic relevant;
22. tânãrul/tânãra nu are un loc al sãu unde sã
locuiascã;
23. tânãrul/tânãra nu cunoaºte adresa de la
locul de muncã;
24. tânãrul/tânãra nu vorbeºte nici una din
limbile vorbite în Olanda ºi provine dintro þarã recunoscutã pentru traficul de fiinþe
umane;
25. tânãrul/tânãra prezintã indicii specifice
sub-culturale care aratã dependenþa de un
protector;
26. o combinaþie între o þarã de origine care nu
este membrã a UE, cãsãtorie ºi la scurt
timp dupã aceea, angajarea în prostituþie.

Indicatori dintr-o þarã de origine:
În Moldova, prin intermediul unor iniþiative
de pregãtire a specialiºtilor desfãºurate sub
egida Pactului de Stabilitate, au fost dezvoltaþi
indicatorii generali pentru identificarea victimelor traficului. Aceºti indicatori nu au o
aplicabilitate particularã la copii, dar includ:
1. persoane care apeleazã la organizaþiile care
oferã servicii specifice de asistenþã socialã;

2. persoane care se întorc acasã, dupã ce au
fost descoperite într-o þarã strãinã în
timpul unor razii ale poliþiei prin bordeluri
sau alte localuri folosite pentru prostituþie,
inclusiv baruri, hoteluri, apartamente ºi
case particulare;
3. persoane care au fost deportate dintr-o altã
þarã din pricina nerespectãrii condiþiilor de
vizã;
4. persoane care se plâng de rele tratamente la
forþele de poliþie dintr-o altã þarã.
Cei care fac identificarea copiilor victime ale
traficului sau în risc de a deveni victime ale
traficului nu sunt întotdeauna specialiºti
responsabili cu aplicarea legii. Profesorii,
asistenþii sociali stradali, asistenþii sociali,
pãrinþii sau chiar clienþii pot avea un rol
important în planul de “evadare” a copilului
sau în protejarea acestuia.

Indicatori pentru copiii aflaþi în risc de
a deveni victime ale traficului
Urmãtorii indicatori, în orice combinaþie,
determinã creºterea vulnerabilitãþii copiilor la
traficul de fiinþe umane.
1. Factori familiali:
- nivel scãzut de educaþie în familie;
- abuz sexual în cadrul familiei;
- lipsa unui sprijin din partea familiei în
ceea ce priveºte sistemul educaþional –
abandonuri ºcolare;
- istorie de abuz de substanþe/adicþii/
alcoolism în cadrul familiei;
- istoria unui abuz în cadrul familiei;
- lipsa comunicãrii între pãrinþi ºi copii;
- familii monoparentale sau familii în care
s-a produs divorþul;
- absenþa grijii pãrinteºti – copii orfani sau
copii instituþionalizaþi.
2. Factori sociali ºi economici:
- acces limitat sau lipsa accesului la sistemul de educaþie;
- lipsa oportunitãþilor de angajare/nivel
crescut de ºomaj/nesiguranþa locului de
muncã/munca necalificatã este prost
plãtitã;
- nivel ridicat de migrare ciclicã (muncã
sezonierã);
- poveºti locale de succes obþinut ca
urmare a migraþiei;
- lipsa de informaþii privind oportunitatea
de migrare;
- lipsa informaþiilor cu privire la drepturile
angajaþilor;

-

-

lipsa informaþiilor despre þãrile strãine
(mirajul occidentului);
lipsa unui mediu prietenos pentru copii
ºi lipsa de oportunitãþi pentru copii ºi
adolescenþi;
lipsa oportunitãþilor pentru fete ºi copii
aparþinând grupurilor minoritare;
lipsa unui sistem eficient de protecþie a
copilului;
impactul mediei asupra relaþiilor sexuale
deteminând o atitudine negativã ºi
distorsionatã;
copiii sunt percepuþi ca ºi marfã în cadrul
comunitãþii lor;
fetele sunt percepute ca ºi proprietate a
comunitãþii lor;
norme culturale în cadrul anumitor
comunitãþi în care se aºteaptã ca minorii
sã creascã mai devreme (cãsnicii timpurii,
munca copilului etc.);
sãrãcie ºi sãrãcie extremã.

Copii în circumstanþe dificile cum sunt:
a. copii care consumã droguri sau alcool;
b. copii cu statut de refugiaþi din cauza
rãzboaielor;
c. copii care aparþin unor grupuri minoritare;
d. copii care sunt dezavantajaþi de normele
culturale (de ex, cãsãtorie timpurie);
e. copii implicaþi în infracþiuni de furt ºi
cerºetorie;
f. copii care se vând deja pe ei înºiºi pentru
sex în cadrul propriilor comunitãþi;
g. copii care sunt deja implicaþi în trafic;

Consecinþele traficului
Copiii ºi tinerii care au fost victime ale
traficului de fiinþe umane au suferit abuzuri
fizice ºi/sau sexuale, cel mai adesea de o naturã
extremã, cum ar fi violul ºi totura. Ei trec prin
aceste suferinþe la o vârstã fragedã când ar
trebui în mod normal sã fie niºte tineri
încrezãtori, sãnãtoºi ºi plini de viaþã.
Consecinþele sunt devastatoare ºi îi vor afecta
în toate aspectele vieþii lor.
Pe parcursul copilãriei, dezvoltarea are loc în
plan fizic, social ºi psihologic. Când trauma se
produce în aceastã perioadã de dezvoltare,
consecinþele sunt devastatoare ºi afecteazã
toate aspectele vieþii. Copiii îºi pot pierde
independenþa ºi capacitatea de a avea o viaþã de
adult corespunzãtoare. Pot suferi efecte
negative pe termen lung atât asupra stãrii de
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sãnãtate, cât ºi a speranþei de viaþã. Pot fi
stigmatizaþi atât în familie, cât ºi în comunitate
ºi pot fi implicaþi în activitãþi criminale.
Sunt cazuri în care copiii (foste victime ale
traficului) pot fi implicaþi în recrutarea altor
copii pentru exploatare sau îºi pot dezvolta
propriul sistem de exploatare a copiilor, astfel
perpetuând ciclul abuzurilor.
Deseori copiii experimenteazã un sistem
complex de simptome, legat de experienþa
traumaticã. Pentru unii copii, efectele sunt
vizibile; alþii în schimb îºi suprimã
sentimentele ºi simptomele ºi poate dura pânã
când acestea îºi fac simþitã prezenþa; lucru ce se
întâmplã mai ales în cazul simptomelor
psihologice. Sunt copii care îºi reprimã sau uitã
experienþa traumaticã, dar memoria acesteia
poate reveni mai târziu.
Toþi copiii care au fost victime ale exploatãrii
sexuale vor suferi de pe urma consecinþelor fizice
ºi psihice. Atunci când copiii au fost victime ale
sclaviei ºi nu au avut o formã de control asupra
propriei vieþi pe durata exploatãrii, vor suferi
consecinþe similare torturii. De obicei, cu cât
exploatarea dureazã mai mult, cu atât
problemele de sãnãtate sunt mai grave. Sunt
copii care vor suferi pe termen lung consecinþe
ale exploatãrii, mai ales în cazurile în care
contacteazã HIV.
Consecinþe asupra sãnãtãþii fizice
Victimele contacteazã diverse boli, inclusiv
boli venerice ºi SIDA;
Victimele pot suferi o paletã largã de simptome cum ar fi: dureri de cap, ameþeli, dureri
de inimã ºi probleme respiratorii, dureri
stomacale ºi abdominale, boli de piele;
Fetele rãmân însãrcinate;
Fetele pot suferi complicaþii în urma
sarcinii ºi sunt forþate sã facã avorturi;
Victimele suferã frecvent mutilãri fizice,
inclusiv bãtãi, înfometare;
Victimele suferã în urma rãnilor, zgârieturi
sau rãni ale organelor sexuale.
Consecinþe asupra sãnãtãþii mentale ºi
emoþionale
▪ Depresie;
▪ Sentimente de pierdere a speranþei;
▪ Sentimente de vinovãþie ºi ruºine;
▪ Gânduri suicidale;
▪ Epuizare ºi probleme de somn (lipsa
somnului sau insomnii);
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▪ Flashback-uri, coºmaruri, atacuri de
panicã, iritabilitate ºi ale simptome de
stress;
▪ Disociere sau retragere emoþionalã;
▪ Imposibilitatea de a se concentra/abilitate
limitatã de a se organiza ºi structura;
▪ Lipsa încrederii în sine;
▪ Imagine de sine scãzutã, sentimente de urã
faþã de sine;
▪ Anxietate;
▪ Pierderea noþiunii de timp;
▪ Sentimente confuze despre dragoste ºi sex;
▪ Cãderi nervoase, câteodatã cu efecte
permanente;
▪ Furie.
Consecinþe asupra comportamentului
Victimele îºi pierd încrederea în adulþi;
Victimele capãtã un comportament antisocial;
Victimele au dificultãþi în a relaþiona cu
ceilalþi, inclusiv cu familia sau cu colegii de
muncã;
Victimele devin deseori dependente de
drog ºi alcool;
Suprimarea furiei poate determina o exagerare a acesteia împotriva altora ºi împotriva
sa (automutilare);
Victimele pot deveni agresive ºi nervoase
faþã de cei din jurul lor;
Victimele pot dezvolta relaþii de
dependenþã faþã de abuzatorii lor;
Victimelor le este teamã cã nu vor mai fi
capabile sã ducã o viaþã normalã;
Victimelor le este teamã cã membrii din
familia ºi comunitatea lor vor afla ce li s-a
întâmplat ºi de aceea le este fricã sã se
întoarcã acasã;
Victimele dezvoltã tulburãri ale instinctului alimentar (nu se hrãnesc sau devin
bulimice);
Victimele devin hiperactive;
Victimele au un comportament sexual
provocator/poartã
îmbrãcãminte
provocatoare;
Victimele încep sã fure;
Le place sã aibã bani ºi sã-i cheltuiascã;
Victimele încep sã aibã un comportament
abuziv, mint ºi înºalã;
Victimele fug din mediul protectiv;
Victimele se simt lipsite de putere sau simt
nevoia de a controla situaþia aºa cum vor
ele;

În timp ce unii copii sunt rezilienþi, cu o
capacitate mare de a se reface în urma
abuzului, dacã primesc grija ºi suportul de care
au nevoie, în schimb pentru alþi copii, stresul
extrem ºi trauma exploatãrii sexuale sau a altor
forme de abuz poate determina un efect
nedorit pe termen lung denumit Sindromul de
Stress Posttraumatic (SSPT). SSPT poate fi
dificil de diagnosticat ºi tratat ºi se caracterizeazã prin urmãtoarele simptome:
• retrãirea evenimentului traumatic prin vise,
coºmaruri, flashbackuri sau gânduri
intruzive;
• evitarea reamintirii evenimentelor;
• simptome persistente de excitare mare cum
ar fi tulburãrile de somn, comportament
agresiv ºi concentrare scãzutã a atenþiei;
SSPT afecteazã memoria în moduri diferite.
Copiii care suferã de SSPT ar putea sã aibã
dificultãþi în a reproduce ce s-a întâmplat.
Lipsa de cooperare, ostilitatea, abilitatea de a-þi
reaminti evenimente în detaliu sunt posibil sã
aibã loc ca ºi rezultat al traumei.
Copiii retraficaþi
Chiar dacã au fost scoºi din situaþia de trafic,
copiii pot redeveni victime. Ca ºi rezultat al
stimei de sine scãzute, copiii victime ale
traficului sunt vulnerabili la situaþii exploatative.

O parte a victimelor, chiar dacã nu mai sunt
sub influenþa traficanþilor, continuã sã practice
prostituþia. Acest lucru se întâmplã din
multiple cauze. Sentimente de pierdere a
speranþei le pot da impresia cã practicarea
prostituþiei este singurul mod în care pot
supravieþui.
Victimele traficului de fiinþe umane pot continua
practicarea prostituþiei ºi datoritã lipsei suportului
social ºi psihologic necesar procesului de
reintegrare. Din practicarea prostituþiei se
câºtigã bani rapid ºi facil ºi de aceea poate fi
dificil sã se identifice un loc de muncã bine
plãtit, aceasta ºi datoritã lipsei de educaþie.
În acelaºi timp, practicarea prostituþiei poate sã
dea victimei impresia cã are un control asupra
propriei vieþi (a munci pentru tine înseamnã
cã poþi decide ce sã faci cu banii câºtigaþi).
Victimele pot continua practicarea prostituþiei
deoarece fie s-au obiºnuit sã aibã contacte
sexuale, fie pentru cã se percep într-o poziþie
de putere faþã de clienþi, lucru ce le ajutã sã-ºi
recapete stima de sine.
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Atitudini tipice printre copiii care au fost victime ale traficului în scopul exploatãrii sexuale:

Fricã

Fete
Graviditate

Sentimente Depersonalizare
Alþi oameni le percep ca fiind de
condamnate
Lipsa demnitãþii

Bãieþi
Fricã
Sã nu devinã/sã nu fie
homosexuali
Sentimente A avea o relaþie cu un pedofil
este mai bine decât cu un
homosexual
Prostituþia este acceptabilã
dacã eºti sãrac

Prezent

Considerã prostituþia ca fiind “doar o
meserie”
Au nevoie/vor banii
Nu le place singurãtatea

Prezent

Dorinþe

Au fantezii despre “dragostea
adevãratã” ºi relaþii de lungã duratã
(“care sã le salveze”)

Dorinþe

Modalitãþi tipice de a face faþã situaþiei de exploatare:
• Abuz de substanþe
• Materialism (achiziþionare de alimente, îmbrãcãminte etc)
• Raþionalizarea situaþiei (“noi suntem profesioniºti”)
• Stoicism (pretind cã exploatarea sexualã nu i-a afectat)
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Considerã prostituþia ca fiind
“doar o meserie”
Au nevoie/vor banii
Nu le place singurãtatea
Le place/se bucurã de muncã
Vor sã scape de aceastã
situaþie/au fantezii despre
relaþii

Sesiunea

5

CONTEXTUL LEGISLATIV:
CE LEGI EXISTÃ
ªI CUM FUNCÞIONEAZÃ?
OBIECTIVE
Aceastã sesiune are scopul de a familiariza
participanþii cu legile care se aplicã în România
ºi ce legi sunt relevante în combaterea
traficului de copii ºi a exploatãrii sexuale a
copiilor. De vreme ce sistemul legal de protecþie a copilului s-ar putea sã nu funcþioneze
corespunzãtor, participanþii sunt încurajaþi în
cadrul acestei sesiuni sã aplice pozitiv legile
existente ºi sã identifice lacunele existente.

INSTRUCÞIUNI PENTRU FORMATOR
Completaþi o fiºã cu informaþiile relevante
despre legislaþia naþionalã. Dacã este posibil,
trimiteþi fiºa participanþilor înainte de
începerea programului de formare ºi solicitaþi
participanþii sã îl parcurgã. Probabil cã aceste
informaþii sunt cunoscute participanþilor, dar
este indicat sã-i sprijiniþi în a-ºi reîmprospãta
memoria.
Pe durata programului de formare, ar trebui sã
le reamintiþi participanþilor care sunt
instrumentele internaþionale care au fost
ratificate de România, cu accent pe articolele
relevante pentru traficul de copii ºi traficul de
fiinþe umane. Dacã acest lucru este posibil,
faceþi copii ale articolelor relevante din CDC ºi
alte instrumente, cu referinþe corespunzãtoare,
astfel încât participanþii sã realizeze
conexiunea între legislaþia naþionalã ºi
instrumentele internaþionale disponibile.
Dupã ce informaþia referitoare la legislaþie a
fost transmisã, participanþii în cadrul
grupurilor de lucru pot discuta informaþiile
legislative puse la dispoziþie. Participanþii ar
trebui sã fie capabili sã rãspundã la întrebãrile
din fiºa de lucru 5. Aveþi la dispoziþie ºi fiºa de
lucru fãrã rãspunsuri, participanþii având

sarcina de a o completa. Alocaþi suficient timp
pentru ca participanþii sã completeze rãspunsul
la aceste întrebãri.
O discuþie pe tema legislaþiei naþionale, ar fi
mult mai eficientã ca ºi întindere în timp, dar
participanþii vor învãþa mai mult dacã discutã
pe tema legislaþiei. Va trebui sã decideþi ce
metodã este mai eficientã ºi în funcþie de
perioada de timp pe care o aveþi la dispoziþie.
E indicat sã aveþi la dispoziþie rãspunsurile
corecte la întrebãrile din fiºa de lucru pentru a
le oferi participanþilor mai târziu. Este indicat
sã aveþi o discuþie generalã în jurul a câtorva
problematici legate de traficul de fiinþe umane
care vor ajuta participanþii sã se gândeascã cum
legile ºi procedurile legale pot fi puse în
practicã.
Ar trebui sã aveþi pregãtite ºi alte sugestii
pentru a determina participanþii sã se
gândeascã ºi la alte aspecte cuprinse în
legislaþie. Aveþi grijã sã vã concentraþi pe legile
ºi procedurile aplicabile în experienþa
profesionalã a participanþilor.
Provocaþi-i sã se gândeascã la responsabilitatea
lor faþã de copii din punctul de vedere al
aplicabilitãþii legii naþionale ºi standardelor
internaþionale.
O altã sugestie ar fi sã concentraþi discuþia pe
un caz real din presã, punând accent pe legile
ce au fost aplicate, standardele internaþionale
relevante ºi pe ce putea fi fãcut diferit etc.

FORMATUL WORKSHOPULUI
a. Oferiþi participanþilor materialul de curs 5 cu
informaþii despre legislaþia naþionalã ºi daþi la
dispoziþie câteva minute pentru a le citi.
Alternativ, oferiþi materialul de curs 5
înainte de începerea sesiunii.
b. Împãrþiþi participanþii în grupuri de 4 - 6
persoane pentru a discuta ºi a completa fiºa
de lucru 5 ºi pentru a cãdea de acord
asupra rãspunsurilor.
c. Alternativ: Solicitaþi participanþii sã ofere
rãspunsuri la întrebãrile din fiºa de lucru 5.
Enumeraþi întrebãrile ºi verificaþi cine
cunoaºte rãspunsul.
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d. Oferiþi fiºa de lucru 5 cu rãspunsurile corecte inserate. Oferiþi feed-back grupului.
Discutaþi diferenþele de opinie.
e. Grupele se reunesc ºi, folosind informaþiile
adunate pe Fiºele lor de lucru, vor discuta
urmãtoarele întrebãri:
- Legile pe care le avem în prezent sunt
adecvate pentru a proteja copiii
împotriva folosirii lor în prostituþie,
pornografia ºi împotriva traficului?
- Procedurile pe care le avem sunt
adecvate pentru a proteja copiii potrivit
cadrului legislativ?
- Avem mãsuri speciale de protecþie a
copiilor victime ale traficului?
- Care sunt lacunele majore ale legislaþiei
ºi ale procedurilor actuale?
- Sunt legile ºi procedurile aferente
corect implementate de cãtre organele
responsabile cu aplicarea legii? Dacã
nu, care sunt obstacolele care împiedicã
implementarea legislaþiei existente?
- Avem noi, ca ºi profesioniºti în domeniul protecþiei copilului, mijloacele
necesare prin care sã putem îmbunãtãþi
situaþia în munca noastrã de zi cu zi?
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Concluziile rezultate în urma acestei
discuþii trebuie scrise pe flipchart.
f. Alternativ: Utilizaþi un studiu de caz real
despre copii victime ale traficului ºi
rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
▪ Ce legi au fost aplicate?
▪ Ce standarde internaþionale sunt
relevante?
▪ Sunt lacune în legislaþie care au fost
evidenþiate în timpul instrumentãrii
cazului? Care sunt acestea?
Resurse/materiale necesare: Copii Timp
ale materialului de curs 5, copii ale estimat:
fiºei de lucru 5, copii ale fiºei de 2 ore
lucru 5 cu rãspunsurile corecte
inserate,
extrase
din
legi
internaþionale, studiu de caz,
markere, foi de hârtie

FIªA DE LUCRU 5

CONTEXTUL LEGAL
Materialul de curs 5 conþine informaþii despre legislaþia care se aplicã în România în strânsã legãturã
cu vârsta majoratului, implicarea copiilor în prostituþie, în pornografie, traficul de copii, migraþia,
exploatarea copilului ºi mecanisme de protecþie a copilului. Utilizaþi materialul de curs ca bazã de
lucru, completaþi rãspunsurile la întrebãrile de mai jos.
PROBLEMÃ
RÃSPUNS
Copil:
(orice fiinþã umanã cu vârsta sub 18 ani, este
consideratã copil, cu excepþia cazurilor în care
legea prevede împlinirea majoratului mai
devreme. Sursa: CDC).
În þara noastrã, cine este considerat a fi un copil?
Cui îi revine responsabilitatea de a avea grijã de
un copil? (numiþi persoanele care au drepturi
legale asupra copiilor)
La ce vârstã se poate cãsãtori o persoanã tânãrã?
La ce vârstã poate consimþi o tânãrã persoanã la
întreþinerea unor relaþii sexuale cu o altã
persoanã?
La ce vârstã se poate angaja în muncã plãtitã o
tânãrã persoanã?
Prostituþia infantilã:
(Folosirea unui copil în activitãþi sexuale în
schimbul unei sume de bani sau din oricare alte
considerente. Sursa: Protocolul Opþional al CDC)
În þara noastrã este prostituþia legalizatã?
Dacã nu este legalizatã, care sunt pedepsele
pentru prostituþie?
Care sunt pedepsele pentru proxenetism?
În cazul în care prostituþia este legalizatã, existã
restricþii cu privire la unde se pot vinde astfel de
servicii sexuale?
Dacã tinerii sub 18 ani se prostitueazã, pot fi ei
urmãriþi penal pentru comiterea acestei
infracþiuni?
Cine altcineva mai poate fi urmãrit penal atunci
când un copil se prostitueazã/este folosit în
prostituþie? (client, pãrinte, proxenet?)
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PROBLEMÃ
RÃSPUNS
Pornografia infantilã:
(Orice reprezentare a unui copil angajat în
activitãþi sexuale explicite, reale sau simulate sau
orice reprezentare a pãrþilor sexuale ale unui copil
în special în scopuri sexuale. Sursa: Protocolul
Opþional al CDC)
Existã în legislaþia noastrã o definiþie a pornografiei infantile?
În þara noastrã este ilegalã producerea de pornografie infantilã?
Este distribuþia de pornografie infantilã ilegalã?
Posesia de pornografie infantilã este ilegalã?
Descãrcarea de pornografie infantilã de pe
internet este ilegalã?
Care sunt pedepsele pentru
- Producþia de pornografie infantilã?
- Distribuþia de pornografie infantilã?
- Posesia de pornografie infantilã?
Traficul de copii:
- recrutarea, transportarea, transferarea, adãpostirea sau primirea unui copil cu scopul de fi
exploatat se va considera „trafic de fiinþe umane”
(Sursa: Convenþia Consiliului Europei cu privire
la Acþiunea împotriva Traficului de Fiinþe Umane).
În þara noastrã traficul de copii constituie o
infracþiune?
Face legislaþia noastrã vreo diferenþã între traficul
de adulþi ºi cel de copii? Dacã da, care sunt
diferenþele?
Care sunt pedepsele pentru trafic de copii?
Dacã un copil este traficat dintr-o parte a þãrii
într-o alta, constituie acest lucru o infracþiune în
þara noastrã?
Migraþia copiilor:
La ce vârstã poate un copil sã pãrãseascã þara
neînsoþit?
Sub aceastã limitã de vârstã, care sunt regulile care
reglementeazã ieºirea unui copil din þara noastrã?
Ce fel de documente trebuie sã prezinte copiii la
ieºirea din þarã?
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PROBLEMÃ
Pot copiii sã intre în þara noastrã neînsoþiþi?

RÃSPUNS

Ce documentaþie trebuie sã prezinte copiii la
intrarea în þara noastrã?
În cazul în care un adult însoþeºte copilul care
intrã în þarã, este el obligat sã facã dovada
legãturii pe care o are cu copilul respectiv? Ce
documente sunt necesare?
Mecanisme de protecþia copilului:
Avem în þara noastrã un mecanism special de
recunoaºtere a drepturilor umane ale copiilor?
(Ex. Avocatul Poporului pentru copii)
Dacã da, atunci care este acest mecanism?
Ce poate face acest mecanism pentru copiii
vulnerabili?
Exploatarea copiilor:
Ce prevede legislaþia noastrã cu privire la abuzul
sexual de copii?
Ce pedeapsa va primi o persoanã care abuzeazã
sexual de un copil?
Face legea vreo diferenþã între persoana care
abuzeazã sexual de un copil pentru profit ºi cea
care abuzeazã sexual de un copil pentru propria
satisfacþie sexualã?
Ce categorii de vârstã sunt menþionate?
Proceduri ºi protecþia copilului:
Existã mãsuri de protecþia martorilor copii în
cadrul procedurilor penale pe care le avem?
Dacã da, care sunt acestea?
Existã mãsuri de protecþie pentru copiii care au
fost traficaþi?
Dacã da, care sunt acestea?
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MATERIAL DE CURS 5

LEGISLAÞIA RELEVANTÃ
ÎN COMBATEREA TRAFICULUI DE
COPII ÎN SCOPUL EXPLOATÃRII
SEXUALE
Reglementare
Convenþia ONU cu privire la drepturile
copilului ratificatã prin Legea 18/1990
- Legea 272/2004 privind promovarea ºi
protecþia drepturilor copilului;
- Legea 678/2001 privind prevenirea ºi
combaterea traficului de persoane;
- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaþii a cetãþenilor români în strãinãtate;
- Ordonanþa 105/2001 privind frontiera de
stat a României;
- Ordonanþa de Urgenþã 194/2002 privind
regimul juridic al strãinilor;
- Hotãrârea 1504/2004 privind aprobarea
Planului Naþional de Acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea abuzului sexual
asupra copilului ºi a exploatãrii sexuale a
acestora în scopuri comerciale (2004-2007);
- Hotãrâre nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români
neînsoþiþi ºi asigurarea mãsurilor de
protecþie specialã în favoarea acestora;
- Hotãrâre nr. 1295/2004 privind aprobarea
Planului naþional de acþiune pentru prevenirea ºi combaterea traficului de copii.
Definiþia legalã a copilului. Limite de vârstã.
Principalul document care garanteazã
drepturile copilului este Convenþia ONU cu
privire la Drepturile Copilului. România a
ratificat aceastã Convenþie prin Legea
18/1990 ºi s-a angajat sã elaboreze ºi celelalte
instrumente legislative pentru punerea în
aplicare a drepturilor copilului.
Definiþia copilului, prevãzutã în art. 1 din
Convenþia ONU cu privire la Drepturile
Copilului se regãseºte într-o formulare identicã
în art. 4. litera a din Legea 272/2004 cu privire
la protecþia ºi promovarea drepturilor copilului, care prevede cã ”prin copil se înþelege
persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani ºi
nu are capacitate deplinã de exerciþiu”.
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Capacitatea deplinã de exerciþiu. Vârsta majoratului prevãzutã de legislaþia României este 18
ani, atât pentru fete, cât ºi pentru bãieþi, odatã
cu împlinirea cãreia este recunoscutã persoanei
fizice capacitatea deplinã de exerciþiu.
Capacitatea restrânsã de exerciþiu. Decretul
nr. 31/1954 conferã copilului care a împlinit 14
ani o capacitate juridicã de exerciþiu restrânsã,
constând în încheierea de cãtre acesta a unor
acte juridice “cu încuviinþarea prealabilã a
pãrinþilor sau a tutorelui” (art. 9). Copilul de
14 ani poate adresa o plângere cãtre autoritãþi
referitoare la violarea domiciliului, deschiderea
corespondenþei, percheziþie, interceptarea
convorbirilor telefonice, arestare. Pentru copiii
care nu au împlinit aceastã vârstã, plângerea va
fi introdusã de cãtre pãrinþi sau tutori. Copilul
are dreptul sã depunã singur plângeri referitoare la încãlcarea drepturilor sale fundamentale.
Angajarea în muncã Art. 49 alin.4 din Constituþia României stipuleazã cã, sub vârsta de 15
ani, copiii nu pot fi încadraþi în muncã.
Începând cu vârsta de 15 ani ºi pânã la 16 ani,
legea recunoaºte copilului o capacitate de muncã
parþialã cu consecinþa capacitãþii restrânse de a
se angaja în muncã, respectiv cu acordul
pãrinþilor sau al tutorelui, ºi numai pentru
activitãþi potrivite cu dezvoltarea fizicã, cu
aptitudinile ºi cu cunoºtinþele proprii. Avizul
medicului este o condiþie necesarã ºi prealabilã.
Copilul care a împlinit vârsta de 16 ani poate
încheia un contract de muncã fãrã
încuviinþarea pãrinþilor sau a tutorelui. În acest
caz, copilul îºi va exercita singur drepturile ºi
obligaþiile reieºite din contractul de muncã ºi
va putea dispune de sumele de bani pe care lea dobândit prin munca sa.
Legislaþia în vigoare conþine dispoziþii prin
care se urmãreºte protecþia specialã a copiilor
în raporturile de muncã (numãr de ore,
concediu de odihnã etc.), precum ºi mãsurile
care se pot lua în cazul încãlcãrii acestor
prevederi (inclusiv de naturã penalã).
Vârsta maritalã Codul Familiei prevede urmatoarele vârste la care se poate încheia cãsãtoria:
bãrbatul ºi femeia se pot cãsãtori numai dacã
au împlinit vârsta de 18 ani.
Încuviinþarea actului sexual. Prevederile legislaþiei în vigoare stipuleazã expres faptul cã se
pedepseºte actul sexual cu persoane ce nu au

împlinit vârsta de 15 ani. Se pedepseºte actul
sexual, de orice naturã, cu o persoanã de sex
diferit sau de acelaºi sex, care nu a împlinit
vârsta de 18 ani ºi a fost determinat de
oferirea sau darea de bani ori alte foloase de
cãtre faptuitor, direct sau indirect (art.198
din Codul Penal modificat de Ordonanþa nr.
143/2002,). Este interzisã producerea de
materiale pornografice cu persoane care nu
au împlinit 18 ani.
Rãspunderea penalã. Copilul care nu a
împlinit vârsta de 14 ani nu rãspunde penal.
Copilul care are vârsta cuprinsã între 14 ºi 16
ani rãspunde penal numai dacã se dovedeºte
cã a sãvârºit fapta cu discernãmânt (art. 99
Cod Penal), în timp ce copilul care a împlinit
deja vârsta de 16 ani rãspunde penal. Faþã de
copilul care rãspunde penal se poate lua o
mãsurã educativã (mustrarea, libertatea
supravegheatã de cãtre pãrinþi sau tutore,
internarea într-un centru de reeducare sau
internarea într-un institut medical-educativ)
ori i se poate aplica o pedeapsã (închisoare,
ale cãrei limite se reduc la jumãtate, sau
amendã penalã).
Traficul de minori
1. Definirea noþiunii de trafic de persoane –
Legea 678/2001
Reglementãrile conþinute în Legea nr.
678/2001 definesc în mod exhaustiv noþiunile
de trafic de persoane, trafic de minori ºi de
exploatare a persoanei.
Astfel, în art. 12 se precizeazã: constituie
infracþiunea de trafic de persoane recrutarea
transportarea, transferarea, cazarea sau
primirea unei persoane, prin ameninþare,
violenþã sau prin alte forme de constrângere,
prin rãpire, fraudã ori înºelãciune, abuz de
autoritate sau profitând de imposibilitatea
acelei persoane de a se apãra sau de a-ºi
exprima voinþa, ori prin oferirea, darea,
acceptarea sau primirea de bani ori de alte
foloase pentru obþinerea consimþãmântului
persoanei care are autoritate asupra altei
persoane, în scopul exploatãrii acelei
persoane. Pedeapsa este închisoare de la 3 la
12 ani ºi interzicerea unor drepturi. În
situaþiile în care traficarea s-a sãvârºit de douã
sau mai multe persoane împreunã, ori s-a
cauzat victimei o vãtãmare corporalã gravã,
pedeapsa cu închisoarea va fi de la 5 la 15 ani.
Dacã fapta a avut ca urmare moartea sau

sinuciderea victimei, pedeapsa va fi
închisoarea de la 15 la 25 de ani.
În art. 14 din Legea nr. 678/2001 se stipuleazã
o cauzã de agravare a rãspunderii pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de persoane în
sensul cã atunci când fapta a fost sãvârºitã de o
persoanã ce face parte dintr-un grup organizat
sau care a produs pentru sine ori pentru altul,
beneficii materiale importante, pedeapsa
aplicatã va putea fi sporitã cu 3 ani.
Infracþiunea de trafic de minori este definitã
în art 13 din Legea 678/2001 “recrutarea,
transportarea, transferarea, gãzduirea sau
primirea unui minor, în scopul exploatãrii
acestuia, constituie ºi se pedepseºte cu
închisoare de la 5 ani la 15 ani ºi interzicerea
unor drepturi”.
Exploatarea persoanei este definitã ca fiind:
- executarea unei munci sau îndeplinirea de
servicii, în mod forþat, cu încãlcarea
normelor legale privind condiþiile de
muncã, salarizare, sãnãtate ºi securitate;
- þinerea în stare de sclavie sau alte
procedee asemãnãtoare de lipsire de
libertate ori de aservire;
- obligarea la practicarea prostituþiei, la
reprezentãri pornografice în vederea
producerii ºi difuzãrii de materiale
pornografice sau alte forme de exploatare
sexualã;
- prelevarea de organe;
- efectuarea unor alte asemenea activitãþi
prin care se încalcã drepturi ºi libertãþi
fundamentale ale omului.
2. Diferenþele de conþinut juridic al infracþiunilor
de prostituþie, proxenetism ºi trafic de persoane
Pânã la apariþia normelor speciale în materie
de trafic de persoane conþinute de Legea nr.
678/2001 activitãþile infracþionale aflate în
legãturã cu exploatarea ºi traficarea
persoanelor erau în mod lacunar incriminate
în Codul penal, însã sfera acestor acþiuni ilicite
era mult restrânsã, fiind sancþionate numai
- lipsirea ilegalã de libertate (art. 189),
- sclavia (art. 190),
- supunerea la muncã forþatã sau
obligatorie (art. 191),
- proxenetismul (art. 329).
În acest context legislativ, pe de o parte,
rãmâneau nesancþionate o serie de activitãþi
ilegale desfãºurate cu scopul de a favoriza
traficarea persoanelor, iar, pe de altã parte, nu
se asigura o protecþie juridicã eficientã împotriva
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tuturor formelor de acþiune prin care sunt
susceptibile a se realiza comerþul ºi exploatarea
fiinþelor umane.
Din analiza comparativã între infracþiunea
de trafic de persoane, respectiv de minori ºi
celelalte infracþiuni conþinute în Codul Penal
rezultã cã raportul dintre acestea este cel
dintre general ºi particular. Deosebirile
esenþiale constau în aceea cã, pe de o parte, în
conþinutul legal al infracþiunii de trafic sunt
enumerate toate activitãþile ilegale susceptibile
a contribui la realizarea traficãrii persoanei ºi
sunt avute în vedere toate formele de exploatare, în timp ce în conþinutul infracþiunilor
cuprinse în codul penal sunt cuprinse numai
anumite activitãþi infracþionale (de ex.
îndemnul ori înlesnirea practicãrii prostituþiei, ori recrutarea unei persoane în scopul
de a practica prostituþia, la infracþiunea de
proxenetism, ori supunerea unei persoane la
prestarea unei munci în contra voinþei sale, în
cazul infracþiunii de supunere la muncã
forþatã sau obligatorie etc) ºi sunt avute în
vedere forme distincte de exploatare a fiinþei
umane (din punct de vedere sexual, din punct
de vedere al muncii etc.)
3. Prostituþia
În România prostituþia constituie infracþiune. Astfel, art. 328 din Codul Penal
prevede „Fapta persoanei care îºi procurã
mijloacele de existenþã sau principalele
mijloace de existenþã, practicând în acest scop
raporturi sexuale cu diferite persoane, se
pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani”.
Art.20 din Legea nr.678/2001 prevede o cauzã
de impunitate, respectiv, persoana care a fost
supusã traficului, dar a sãvârºit infracþiunea de
prostituþie prevãzutã de art.328 C.pen., nu se
pedepseºte pentru aceastã infracþiune dacã
mai înainte de a se fi început urmãrirea
penalã pentru infracþiunea de trafic
încunoºtinþeazã autoritãþile competente
despre aceasta sau dacã, dupã ce a început
urmãrirea penalã ori dupã ce fãptuitorii au
fost descoperiþi, înlesneºte arestarea acestora.
Aceasta este o prevedere foarte importantã,
deoarece astfel se faciliteazã urmãrirea ºi
pedepsirea fãptuitorilor, persoana vãtãmatã
având, de cele mai multe ori, un rol însemnat
în desfãºurarea urmãririi penale asupra
acestora ºi, în final, în condamnarea acestora.
Infracþiunea de proxenetism este reglementatã
de art. 329 Cod Penal „Îndemnul ori înlesnirea
practicãrii prostituþiei sau tragerea de foloase
de pe urma practicãrii prostituþiei de cãtre o
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persoanã se pedepseºte cu închisoarea de la 2 la
7 ani ºi interzicerea unor drepturi. Recrutarea
unei persoane pentru prostituþie ori traficul de
persoane în acest scop, precum ºi
constrângerea la prostituþie se pedepsesc cu
închisoarea de la 3 la 10 ani ºi interzicerea unor
drepturi. Dacã fapta prevãzutã în alin. 1 sau 2
este sãvârºitã faþã de un minor sau prezintã un
alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de
la 5 la 18 ani ºi interzicerea unor drepturi”.
4. Pornografia infantilã
În orice formã, pornografia infantilã este un
abuz la adresa drepturilor copilului.
Definiþia Grupului de Specialiºti de la Interpol,
„pornografia infantilã reprezintã consecinþa
exploatãrii sexuale sau abuzului sexual sãvârºite
asupra unui copil. Poate fi definitã ca totalitatea
metodelor de descriere ºi promovare a abuzului
sexual asupra copilului, incluzând materiale
tipãrite, audio/video, care au ca subiect actul
sexual sau organele genitale ale copilului.”
Legea 196/2003 privind prevenirea ºi combaterea pornografiei defineºte pornografia ca
fiind actele cu caracter obscen, precum ºi
materialele care reproduc sau difuzeazã
asemenea acte.
Conform Noului Cod Penal al României, art.
237, care va intra in vigoare anul viitor, pornografia infantilã prin intermediul sistemelor
informatice reprezintã „producerea în vederea
rãspândirii, oferirea sau punerea la
dispoziþie, rãspândirea sau transmiterea,
procurarea pentru sine sau pentru altul de
materiale pornografice cu minori prin sisteme
informatice, ori deþinerea, fãrã drept, de
materiale pornografice cu minori într-un
sistem informatic sau un mijloc de stocare a
datelor informatice” ºi se pedepseºte cu
închisoare de la 3 la 12 ani.
Actualmente, infracþiunea de pornografie
infantilã este reglementatã de Legea 678/2001
privind prevenirea ºi combaterea traficului
de persoane art. 18. “Fapta de a expune, a
vinde sau de a rãspândi, a închiria, a distribui,
a confecþiona ori de a produce în alt mod, a
transmite, a oferi sau a pune la dispoziþie ori de
a deþine în vederea rãspândirii de obiecte,
filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte
suporturi vizuale, care reprezintã poziþii ori
acte sexuale cu caracter pornografic, ce
prezintã sau implicã minori care nu au
împlinit vârsta de 18 ani, constituie infracþiunea de pornografie infantilã ºi se pedepseºte
cu închisoare de la 3 la 10”.

5. Migraþia
Cetãþenii români minori pot cãlãtori în
strãinãtate numai însoþiþi, cu acordul pãrinþilor
ori al reprezentanþilor legali, în condiþiile
prezentei legi. Prin reprezentant legal se
înþelege persoana desemnatã, potrivit legii, sã
exercite drepturile ºi sã îndeplineascã
obligaþiile pãrinteºti faþã de minor.
Emiterea paºaportului pentru minor sau, dupã
caz, includerea acestuia în paºaportul unuia
dintre pãrinþi, în situaþia în care existã
neînþelegeri între aceºtia cu privire la
exprimarea acordului, se efectueazã numai
dupã soluþionarea neînþelegerilor de cãtre
instanþa de judecatã, în condiþiile legii.
Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14
ani, paºapoartele se pot elibera cu o valabilitate
solicitatã de pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentanþii legali.
În situaþiile prevãzute la art. 18 alin. (4),
valabilitatea menþiunii privind înscrierea
minorilor în paºaportul pãrintelui înceteazã de
drept odatã cu cea a paºaportului.
Paºapoartele simple ale minorilor care nu au
împlinit vârsta de 14 ani se pãstreazã de cãtre
pãrinþii acestora, reprezentanþii legali sau,
dupã caz, de cãtre însoþitori, atunci când
minorii se deplaseazã în strãinãtate împreunã
cu alte persoane.
Organele poliþiei de frontierã permit ieºirea
din þarã a cetãþenilor români minori numai
dacã sunt însoþiþi de o persoanã fizicã majorã,
în urmãtoarele cazuri:
a) minorului care este înscris în documentele
de cãlãtorie ale ambilor pãrinþi sau, dupã caz,
este titular al unui document de cãlãtorie
individual ºi cãlãtoreºte în strãinãtate însoþit de
aceºtia i se permite ieºirea în aceleaºi condiþii ºi
împreunã cu aceºtia;
b) minorului care este înscris în paºaportul
unui pãrinte ºi cãlãtoreºte în strãinãtate
împreunã cu acesta sau, dupã caz, este titular al
unui paºaport individual ºi cãlãtoreºte
împreunã cu unul dintre pãrinþi i se permite
ieºirea în aceleaºi condiþii ºi împreunã cu
acesta numai dacã pãrintele însoþitor prezintã
o declaraþie a celuilalt pãrinte, din care sã
rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea
cãlãtoriei respective în statul sau în statele de
destinaþie, precum ºi cu privire la perioada
acesteia sau, dupã caz, face dovada decesului
celuilalt pãrinte;
c) minorului care este înscris în paºaportul
unui pãrinte ºi cãlãtoreºte în strãinãtate
împreunã cu acesta sau, dupã caz, este titular al
unui paºaport individual ºi cãlãtoreºte

împreunã cu unul dintre pãrinþi i se permite
ieºirea în aceleaºi condiþii ºi împreunã cu
acesta, fãrã a mai fi necesarã declaraþia celuilalt
pãrinte, numai dacã pãrintele însoþitor face
dovada faptului cã minorul i-a fost încredinþat
prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã
ºi irevocabilã;
d) minorului care este titular al unui paºaport
individual ºi cãlãtoreºte însoþit de o altã
persoanã fizicã majorã i se permite ieºirea în
aceleaºi condiþii ºi împreunã cu aceasta numai
dacã persoana însoþitoare prezintã o declaraþie
a ambilor pãrinþi sau, dupã caz, a pãrintelui
cãruia minorul i-a fost încredinþat prin
hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi
irevocabilã, a pãrintelui supravieþuitor ori a
reprezentantului sãu legal, care sã cuprindã
acordul acestora cu privire la efectuarea
cãlãtoriei respective de cãtre minor, la statul
sau statele de destinaþie, la perioada în care
urmeazã sã se desfãºoare cãlãtoria, precum ºi
datele de identitate ale însoþitorului respectiv.
e) în cazul în care însoþitorul argumenteazã
necesitatea cãlãtoriei în strãinãtate prin faptul
cã minorul urmeazã sã beneficieze de un
tratament medical care nu este posibil pe
teritoriul României ºi fãrã de care viaþa sau
sãnãtatea îi este pusã în mod grav în pericol, cu
condiþia sã prezinte documente doveditoare în
acest sens, emise sau avizate de autoritãþile
medicale române, din care sã rezulte perioada
ºi statul sau statele în care urmeazã sã se acorde
tratamentul medical respectiv, chiar dacã nu
existã acordul ambilor pãrinþi, al celuilalt
pãrinte, al pãrintelui supravieþuitor sau al
reprezentantului legal;
f) în cazul în care însoþitorul argumenteazã
necesitatea cãlãtoriei în strãinãtate prin faptul
cã minorul se deplaseazã pentru studii sau
concursuri oficiale, cu condiþia sã prezinte
documente doveditoare în acest sens, din care
sã rezulte perioada ºi statul sau statele în care
se vor desfãºura aceste studii sau concursuri,
precum ºi avizul Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Drepturilor Copilului, emis în
condiþiile prevãzute în normele metodologice,
chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte.
În situaþia în care organele poliþiei de
frontierã constatã cã nu sunt îndeplinite
condiþiile prevãzute de prezenta lege pentru
ca minorul sã iasã din România, vor întrerupe
cãlãtoria acestuia. Dacã minorul nu este însoþit
de cel puþin unul dintre pãrinþi, vor proceda la
informarea imediatã a acestora, punându-le în
vedere sã îl preia de îndatã ce este posibil. În
cazul în care nu este posibilã informarea
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pãrinþilor, organele poliþiei de frontierã vor
anunþa de îndatã Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copilului, care va iniþia
procedura aplicabilã minorilor neînsoþiþi,
potrivit legii.
Organele poliþiei de frontierã vor întrerupe, de
asemenea, cãlãtoria minorului, chiar dacã sunt
îndeplinite condiþiile prevãzute de lege, în
urmãtoarele situaþii:
a) însoþitorul este cetãþean strãin ºi nu face
dovada faptului cã are dreptul sã se reîntoarcã
în România, deºi în declaraþia pãrinþilor sau,
dupã caz, a reprezentantului legal se
menþioneazã cã minorul se va reîntoarce
împreunã cu acelaºi însoþitor;
b) însoþitorul a sãvârºit anterior una dintre
infracþiunile urmãtoare, cu excepþia cazului în
care a fost reabilitat pentru aceastã infracþiune:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. infracþiuni privitoare la viaþa sexualã;
3. cerºetorie;
4. lipsire de libertate în mod ilegal;
5. sclavie;
6. prostituþie;
7. proxenetism;
8. infracþiuni privind traficul de droguri sau
precursori;
9. infracþiuni privind traficul de persoane ºi
infracþiuni în legãturã cu traficul de persoane;
10. trafic de migranþi;
11. trafic de þesuturi sau organe umane;
12. infracþiuni de terorism;
c) însoþitorul este cetãþean strãin ºi pãrãseºte
teritoriul României ca urmare a unei decizii de
îndepãrtare de pe teritoriul României, dispusã
în condiþiile legii, cu excepþia cazului în care
este pãrinte al minorului ºi existã acordul
celuilalt pãrinte, dat în condiþiile prevãzute la
art. 30;
d) însoþitorului sau, dupã caz, minorului i-a
fost limitat, în condiþiile prezentei legi,
exerciþiul dreptului la liberã circulaþie în
strãinãtate pentru statul de destinaþie ori
pentru un stat care urmeazã sã fie tranzitat, în
perioada în care urmeazã sã cãlãtoreascã
împreunã;
e) însoþitorul nu este persoana cãreia i-a fost
încredinþatã de cãtre instanþã supravegherea
minorului, atunci când faþã de acesta s-a
dispus mãsura educativã a libertãþii
supravegheate, în condiþiile legii penale;
f) minorul refuzã sã iasã din þarã, dacã a
împlinit vârsta de 14 ani.
În vederea constatãrii de cãtre organele poliþiei
de frontierã a situaþiei de fapt, instanþa care
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dispune mãsura educativã a libertãþii
supravegheate este obligatã sã comunice
aceastã mãsurã Inspectoratului General al
Poliþiei de Frontierã ºi Direcþiei Generale de
Paºapoarte
din
cadrul
Ministerului
Administraþiei ºi Internelor. Autoritatea
competentã sã elibereze minorului paºaport
simplu efectueazã în acest document
menþiunile corespunzãtoare referitoare la
persoana cãreia i-a fost încredinþatã
supravegherea minorului.
Pânã la preluarea minorului de cãtre pãrinte
sau, dupã caz, de cãtre o altã persoanã, în
condiþiile legii, însoþitorul, care cãlãtoreºte în
strãinãtate
împreunã
cu
acesta,
are
urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijire ºi supraveghere
minorului pe toatã durata deplasãrii;
b) sã nu abandoneze minorul;
c) sã nu încredinþeze minorul altei persoane
decât pãrintelui, reprezentantului legal sau, în
cazuri deosebite, autoritãþilor strãine competente în domeniul acordãrii de asistenþã ºi
protecþie pentru minori;
d) sã respecte scopul, ruta ºi durata deplasãrii
e) în cazul dispariþiei minorului pe perioada
deplasãrii în strãinãtate, sã anunþe de îndatã
autoritãþile competente de pe teritoriul statului
unde s-a produs evenimentul, precum ºi cea
mai apropiatã reprezentanþã diplomaticã sau
oficiu consular al României, solicitând
eliberarea unei adeverinþe în acest sens;
f) sã informeze de îndatã ce este posibil cea
mai apropiatã reprezentanþã diplomaticã sau
oficiu consular al României, în cazul apariþiei
unei situaþii obiective de naturã sã întrerupã
cãlãtoria, sã schimbe ruta, sã depãºeascã durata
cãlãtoriei indicate de pãrinþi sau de
reprezentantul legal;
g) în cazul în care nu este posibilã
încredinþarea minorului, sã anunþe imediat cea
mai apropiatã reprezentanþã diplomaticã sau
oficiu consular al României, în vederea
reunificãrii familiale a minorului sau, dupã
caz, sã se reîntoarcã în România cu acesta.
Misiunea diplomaticã sau oficiul consular
sesizat are obligaþia de a informa imediat,
direct sau prin intermediul Direcþiei generale
afaceri consulare din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, atât Inspectoratul General
al Poliþiei Române, cât ºi Direcþia Generalã de
Paºapoarte din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, în vederea anunþãrii pãrinþilor ori a reprezentantului legal al minorului
în legãturã cu evenimentul produs.

Minorul care cãlãtoreºte în strãinãtate însoþit
de cel puþin unul dintre pãrinþi sau de
reprezentantul sãu legal nu poate fi încredinþat
de cãtre acesta unei persoane de pe teritoriul
altui stat, atunci când faþã de minor s-a dispus
mãsura educativã a libertãþii supravegheate, în
condiþiile legii penale.
Copiii neînsoþiþi de pãrinþi sau de un alt
reprezentant legal ori care nu se gãsesc sub
supravegherea legalã a unor persoane au
dreptul de a li se asigura, în cel mai scurt timp
posibil, reîntoarcerea alãturi de reprezentanþii
lor legali.
Pãrinþii sau, dupã caz, altã persoanã
responsabilã de supravegherea, creºterea ºi
îngrijirea copilului sunt obligaþi sã anunþe la
poliþie dispariþia acestuia de la domiciliu, în cel
mult 24 de ore de la constatarea dispariþiei.
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului va lua mãsurile necesare
pentru întoarcerea copilului la pãrinþi sau la
un alt reprezentant legal, imediat dupã
identificarea acestora. În cazul în care
persoanele identificate nu pot sau refuzã sã
preia copilul, la cererea Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Drepturilor Copilului,
tribunalul de la domiciliul copilului sau
Tribunalul Bucureºti, în situaþia în care acest
domiciliu nu este cunoscut, va dispune
plasamentul copilului într-un serviciu de
protecþie specialã propus de Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor
Copilului.
Copiii cetãþeni strãini
Misiunile diplomatice ºi consulare strãine au
obligaþia de a sesiza Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi
Autoritatea pentru Strãini despre toate

situaþiile în care au cunoºtinþã de copii cetãþeni
straini aflaþi pe teritoriul României, care, din
orice motive, nu sunt însoþiþi de pãrinþi sau de
un alt reprezentant legal ori nu se gãsesc sub
supravegherea legalã a unor persoane. În cazul
în care autoritãþile române se autosesizeazã,
acestea vor înºtiinþa de urgenþã misiunea
strãinã competentã cu privire la copiii în
cauzã.
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului, pânã la definitivarea demersurilor legale ce cad în competenþa Autoritãþii
pentru Strãini, va solicita Tribunalului
Bucureºti stabilirea plasamentului copilului
într-un serviciu de protecþie specialã propus de
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului.
Mãsura plasamentului dureazã pânã la
returnarea copilului în þara de reºedinþã a
pãrinþilor ori în þara în care au fost identificaþi
alþi membri ai familiei dispuºi sã ia copilul.
În cazul nereturnãrii copilului, acesta
beneficiazã de protecþia specialã.
Mecanismul de protecþie
a drepturilor copilului
Pãrinþii sunt primii responsabili pentru
creºterea, îngrijrea ºi dezvoltarea copilului.
Responsabilitatea colectivitãþii locale este
subsidiarã, iar statul intervine complementar,
fãrã a se putea substitui pãrinþilor.
Principalele instituþii responsabile în protecþia
drepturilor copilului sunt Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului,
Comisiile pentru Protecþia Copilului ºi
Direcþiile Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului.
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Sesiunea

6

MÃSURI PENTRU PROTECÞIA
COPILULUI: ASISTENÞA
PENTRU COPIII VICTIME
ALE TRAFICULUI
Obiectiv
Scopul acestei sesiuni este de a identifica
mãsurile de protecþie existente pentru copiii
victime ale traficului ºi principiile care se aplicã
pentru protejarea drepturilor copiilor care au
fost scoºi dintr-o situaþie de trafic.

Instrucþiuni pentru Formator
În aceastã sesiune vã adresaþi problematicii
legate de protecþia copilului victimã a
traficului. Participanþii vor fi informaþi despre
mãsurile de protecþie existente pentru copiii
aflaþi în situaþii dificile. Asiguraþi-vã cã unii
dintre participanþi deþin aceastã informaþie,
astfel încât activitatea de brainstorming
propusã sã aibã un rezultat concret. Altfel, va
trebui sã realizaþi propria fiºa cu detalii
relevante.
Fiºa 6 stabileºte principiile care trebuie aplicate
în protejarea copiilor care au fost victime ale
traficului, cu o atenþie specialã pentru procesul
de repatriere ºi nevoile copiilor exploataþi
sexual.
Este sugeratã o activitate de brainstorming,
activitate ce va porni de la nevoile copiilor.
Aceste nevoi pot fi de: îngrijire, mâncare,
odihnã, ataºament etc. apoi, prin intermediul
întrebãrilor, discuþia se va deplasa spre nevoile
speciale ale copiilor care au fost victime ale
exploatãrii sexuale.
Fiºa de lucru 6A conþine un joc de rol despre
repatriere. Îi va ajuta pe participanþi sã se
concentreze pe calitãþile necesare pentru a
stabili care este interesul superior al copilului
atunci când vorbim de repatriere. În discuþia
ce urmeazã jocului de rol, participanþii vor fi
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capabili sã reflecte asupra propriilor experienþe
când lucreazã cu copii victime ale traficului.
Fiºa 6B prezintã un numãr de scenarii, urmate
de întrebãri care le va permite participanþilor
sã evalueze situaþiile în care copiii se pot afla în
risc de a fi victime ale traficului sau ale
exploatãrii ºi ce ar trebui sã facã pentru a-i
proteja.

Formatul workshopului
a. Desfãºuraþi o activitate de brainstorming
pe tematica legatã de mãsurile de protecþie
în cazul copiilor care au fost neglijaþi sau
exploataþi sexual. Realizaþi un sumar al
mãsurilor de protecþie existente. Alternativ
prezentaþi opþiunile existente în cadrul
fiºei.
b. Parcurgeþi conþinutul fiºei 6 sau prezentaþi
conþinutul cu ajutorul PowerPoint-ului.
c. Activitate de brainstorming pentru câteva
minute în jurul întrebãrii: “Ce nevoi are
copilul?”. Listaþi rãspunsurile pe o foaie de
flipchart. Ulterior, împãrþiþi grupul în
grupuri mai mici, oferiþi-le o foaie ºi solicitaþi-le rãspunsul la urmãtoarele întrebãri:
▪ Care sunt nevoile speciale ale copiilor
care au fost victime ale traficului în
scopul exploatãrii sexuale?
▪ Ce probleme specifice puteþi întâmpina
în procesul de protecþie a acestor copii
care au fost victime ale exploatãrii
sexuale?
▪ Ce calitãþi sunt necesare personalului
de îngrijire care se ocupã de copii care
au fost victime ale exploatãrii sexuale?
▪ Ce calitãþi trebuie sã aibã personalul de
îngrijire când se ocupã de copii
repatriaþi victime ale exploatãrii
sexuale?
Se solicitã feed-back-ul de la grupurile mai
mici cãtre întreg grupul.
d. Alegeþi 3 participanþi ºi oferiþi-le jocul de
rol din fiºa de lucru 6. Apoi solicitaþi
participanþii sã comenteze jocul de rol pe
baza urmãtoarelor întrebãri:
▪ Întrebarea legatã de repatrierea cazului
din fiºa de lucru 6 a fost rezolvatã în
mod corespunzãtor de cãtre asistentul
social? Ce aspecte pot fi îmbunãtãþite/eliminate?
▪ Ce ar trebui sã facã asistentul social
pentru a verifica informaþia oferitã de
victimã despre situaþia ei în cazul în
care se întoarce acasã?

▪ Ce servicii de specialitate poate recomanda asistentul social la întoarcerea
acasã pentru fatã?
e. Alternativã: Oferiþi participanþilor fiºa de
lucru 6B. Împãrþiþi grupul în grupuri mai
mici de 4-6 persoane ºi oferiþi 2 scenarii
existente în materialul de lucru. Grupurile
trebuie sã ofere rãspunsuri pentru întrebãrile de la sfârºitul scenariului. Solicitaþi
grupurile sã prezinte rãspnsurile în cadrul
unei sesiuni de feed-back cu tot grupul.

f. Alternativã: studiaþi cazurile de la numerele
3, 6 ºi 7 din fiºa de lucru 8B ºi discutaþi
urmãtoarele aspecte:
▪ Ce mãsuri de protecþie trebuie luate
înainte ca victima din studiul de caz 3
sã fie repatriatã în þara de origine?
▪ Ce mãsuri de protecþie trebuie luate
înainte ca fetele din studiile de caz 5 ºi 7
sã fie repatriate. Aveþi în vedere cã au
fost victime ale traficului în scopul
exploatãrii sexuale?
Notaþi concluziile pe flipchart.

Fiºa de lucru 6A
JOC DE ROL – REPATRIERE
3 persoane: un asistent social, un copil – fatã ºi observator.
Instrucþiuni pentru asistentul social: sunteþi asistent social într-o þarã de destinaþie ºi urmeazã sã
informaþi un copil cã urmeazã sã plece acasã. Autoritãþile din þara de origine au recomandat
reintegrarea în familie. Urmeazã sã oferiþi copilului informaþii despre planul de cãlãtorie ºi despre
ceea ce urmeazã sã se întâmple când se întoarce acasã.
Instrucþiuni pentru copil: nu doreºti sã te întorci acasã. ªtii cã urmeazã sã ai foarte multe probleme.
Tatãl tãu este alcoolic. Nu îþi place ºcoala din satul tãu deoarece nu ai avut rezultate foarte bune la
ºcoalã înainte sã pleci spre þara de destinaþie. Þi-ai fãcut prieteni în adãpost. Vrei sã convingi
asistentul social sã rãmâi în þara de destinaþie.
Instrucþiuni pentru observator: veþi lua notiþe despre comportamentul copilului ºi al asistentului
social. Veþi verifica dacã asistentul social s-a comportat corespunzãtor faþã de copil. Veþi observa
abilitãþile care au fost folosite de cãtre asistentul social pentru a facilita procesul de repatriere, dar ºi
aspectele negative faþã de modul în care s-a comportat cu copilul. La sfârºitul jocului de rol, veþi
oferi feed-back asistentului social.
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Fiºa de lucru 6B
SCENARII ªI OPÞIUNI
1. Un copil al strãzii
Un copil cerºeºte la ieºirea din staþia de metrou. Pare sã aibã în jur de 8 ani. Ne aflãm în timpul
anului ºcolar aºa cã ar trebui sã fie la ºcoalã. Pare subnutrit. Aratã diferit de alþi copii ºi pare sã
aparþinã unui grup etnic minoritar. ªtie doar câteva cuvinte în limba localã.
Este el o victimã traficatã?
Cine ar trebui sã se ocupe de el?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã îi poate fi acordatã?
Cine îi poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?

Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

2. Fata care se prostitueazã pe stradã
O fatã umblã noaptea pe stradã într-un loc cunoscut ca fiind frecventat de prostituate. Pare sã aibã
numai 14 ani. Când o maºinã opreºte lângã ea, fata îi vorbeºte ºoferului ºi este pe cale sã se urce în
maºinã cu el. Însã un poliþist sub acoperire o aresteazã ºi o duce la secþia de poliþie.
Este ea o victimã traficatã?
Cine ar trebui sã se ocupe de ea?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã îi poate fi acordatã?
Cine îi poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?

3. Apartamentul
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Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

La secþia de poliþie s-a primit un denunþ anonim cum cã într-un apartament din cartier sunt oferiþi
copii pentru sex. Poliþia decide sã efectueze o razie la apartamentul respectiv. Ajunºi acolo, gãsesc
doi bãrbaþi de vârstã mijlocie, dezbrãcaþi, împreunã cu douã tinere. În apartament se mai aflã o
femeie mai în vârstã. Existã indicii care duc la concluzia cã
într-adevãr aici este un bordel.
Tinerele femei nu au documente de identitate ºi nu sunt din þara respectivã. Poliþia le întrebã pe fete
ce cautã în apartament, iar ele rãspund cã sunt în vizitã. Spun cã au 18 ani, dar par sã fie mult mai
mici. Se pare, de asemenea, cã le este foarte fricã de femeia mai în vârstã.
Sunt ele victime traficate?
Cine ar trebui sã se ocupe de ele?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã le poate fi acordatã?
Cine le poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?

Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

4. Centrul de plasament
Un tatã se plânge serviciilor sociale cã bãieþelul lui a dispãrut de la centrul de îngrijire unde a dat
copilul în plasament atunci când soþia l-a pãrãsit ºi a fost nevoit sã se mute într-o altã zonã a þãrii
pentru a gãsi de lucru. Un an mai târziu, s-a întors sã-ºi ia înapoi copilul, dar directorul casei de
copii i-a spus cã cel mic a fost adoptat cu câteva luni înainte. Directorul spune cã era îndreptãþit sã
dea copilul spre adopþie din moment ce tatãl îl abandonase. Tatãl nu crede ce-i spune directorul. El
nu a semnat nici un act pentru a permite adopþia. De fapt, vrea sã îºi recapete fiul pentru ca acesta sã
meargã sã lucreze cu el ca vânzãtor de legume, contribuind astfel la finanþele familiei.
Este fiul o victimã traficatã?
Cine ar trebui sã se ocupe de el?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã îi poate fi acordatã?
Cine îi poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?

Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

5. Frontiera
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O maºinã opreºte la frontierã. Înãuntru se aflã un ºofer de sex masculin, iar alãturi de el stã o tânãrã
femeie. Poliþistul cere sã vadã documentele atât ale lor, cât ºi ale maºinii. ªoferul îi dã documentele.
Din înfãþiºarea ei, poliþistul deduce cã tânãra nu este fiica ºoferului. Dar paºaportul ei aratã cã fata
are 19 ani. Pare mai micã. Poliþistul o întreabã unde merge, iar ea îi spune cã merge la lucru peste
graniþã; spune cã a gãsit de lucru într-un bar de acolo. Pare încântatã de faptul cã va începe o viaþã
nouã acolo.
Este ea o victimã traficatã?
Cine ar trebui sã se ocupe de ea?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã îi poate fi acordatã?
Cine îi poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?

Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

6. Agenþia de voiaj
La o cafea, o prietenã îi povesteºte unei asistente sociale cã unei mici agenþii de voiaj din oraºul lor
pare sã-i meargã foarte bine. Patronul ºi-a cumpãrat o maºinã nouã ºi o casã la þarã. Este ciudat,
pentru cã de ani de zile agenþia aducea profituri mici, doar cât patronul sã-ºi poatã duce existenþa.
Chiar ºi atunci când a intrat în aceastã agenþie pentru a preda un colet, nu a putut sã vadã de unde
veneau aceste afaceri înfloritoare. Nu erau clienþi, nu erau reclame cu destinaþii de voiaj, iar
secretara pãrea sã stea degeaba. Asistenta socialã devine curiosã ºi urmãreºte din ochi agenþia de câte
ori trece pe lângã ea, în drumul spre serviciu. În mai multe rânduri a observat intrând în agenþie
tinere fete de ºcoalã dupã terminarea orelor de curs.
Cele care intrã în agenþie sunt victime traficate?
Cine ar trebui sã se ocupe de ele?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã le poate fi acordatã fetelor?
Cine le poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?
7. ªcoala
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Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Profesorul observã cã Maria nu mai vine la ºcoalã cu regularitate. Iar atunci când vine la ºcoalã, pare
sã fie foarte fericitã ºi este îmbrãcatã cu haine noi ºi frumoase. Maria le-a spus prietenelor sale cã nu
îi mai pasã de ºcoalã pentru cã are un nou iubit care o sã o ia cu el în strãinãtate cât de curând. Râde
ºi le spune prietenelor cã atunci când o sã se instaleze în noua ei casã, o sã le facã chemare ca sã vinã
sã o viziteze. Spune cã va avea propriul apartament ºi o slujbã bunã, va face menajul într-o casã de
oameni foarte bogaþi.
Este ea o victimã traficatã?
Cine ar trebui sã se ocupe de ea?
Opþiuni de acþiune:
Ce tip de asistenþã îi poate fi acordatã?
Cine îi poate acorda aceastã asistenþã?
De ce abilitãþi are nevoie persoana respectivã?

Da
Nu
Poate
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
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MATERIAL DE CURS 6

PREVEDERI PENTRU ÎNGRIJIREA
ªI PROTECÞIA COPIILOR

▪

Principii de bazã
▪ Interesul superior al copilului este luat în
considerare cu prioritate. Comportaþi-vã
cu ei ca ºi cum v-aþi comporta cu propriul
copil ºi luaþi în considerare cã în faþa
dumneavoastrã se aflã un copil care are
nevoie de o abordare specialã.
▪ Fiþi prietenoºi ºi sensibili la chesiunile
legate de gen. Copiii diferã de adulþi, bãieþii
diferã de fete. Aplicaþi non-discriminarea.
▪ Cooperaþi cu toate instituþiile responsabile
cu prevenirea ºi combaterea traficului de
copii.

Ghid pentru personalul responsabil
cu aplicarea legii
▪ Prioritatea este siguranþa copilului. Aceasta
înseamnã scoaterea copilului din prezenþa
potenþialilor abuzatori ºi mutarea copilului
într-un mediu confortabil ºi sigur. Colaborarea cu ONG-uri sau cu ale instituþii ce
oferã servicii copiilor este necesarã.
▪ Evitaþi orice re-traumatizare sau revictimizare a copilului. Aceasta înseamnã
sã evitaþi sã-l trataþi ca pe un criminal, sã
evitaþi sã-l condamnaþi sau sã evitaþi sã
faceþi presiuni pentru a–l face sã ofere
informaþii. Sã nu trataþi copilul într-o
modalitate degradantã sau umilitoare.
▪ Adunaþi orice dovadã posibilã care
coroboreazã suspiciunea cã un copil este
victimã a traficului cu obiectivul de a evita
obþinerea dovezilor direct de la copil.
▪ Evitaþi interviurile multiple cu copiii. Toate
dovezile colectate ar trebui sã fie
îndosariate pentru referinþe ulterioare.
▪ Pot exista dovezi care decurg din examinarea medicalã a copilului. Dacã este cazul,
un medic specializat poate aduna dovezile.
Asiguraþi-vã cã, pe durata examinãrii,
copilul are sprijin psihologic pentru a evita
traumatizarea.
▪ Verificarea vârstei copilului este importantã. Totuºi, puteþi presupune cã o
persoanã are sub vârsta de 18 ani. O
examinare medicalã poate ajuta la
determinarea vârstei persoanei. Altfel, un
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▪

▪
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investigator ar trebui sã ia în considerare
aparenþa fizicã a copilului, maturitatea
psihicã ºi orice alte informaþii care l-ar
ajuta în determinarea vârstei copilului.
Oferiþi un timp de reflecþie copilului
pentru a realiza ce s-a întâmplat. Poate
dura câteva zile, sãptãmâni sau chiar luni.
Între timp, nu plasaþi copilului într-o
unitate de detenþie, ci asiguraþi cazare
corespunzãtoare. Cu sprijin din partea
profesioniºtilor abilitaþi, realizaþi o evaluare
a capacitãþii copilului de a oferi dovezi care
vor conduce la condamnarea traficanþilor.
Aceasta presupune atât o Evaluare a
Riscurilor în cazul în care un copil este
martor, cât ºi o Evaluare Psihologicã pentru
a verifica capacitatea copilului de a furniza
informaþii semnificative. Dacã în urma
uneia din evaluãri se considerã cã un copil
nu este un martor viabil, atunci procesul de
obþinere a dovezilor de la copil ar trebui
oprit.
Nu trebuie sã forþaþi/convingeþi copilul sã
ofere dovezi;
Copiii victime care sunt de acord sã ofere
declaraþii trebuie protejaþi pentru a li se
asigura securitatea atât lor, cât ºi
membrilor familiei;
Explicaþi copilului cã urmeazã un proces de
monitorizare;
Asiguraþi-vã cã un manager de caz sau un
tutore este desemnat pentru a se asigura cã
interesul superior al copilului este luat în
considerare.

Prioritãþi pentru monitorizarea procesului
de protecþie a copilului victimã a traficului
▪ Realizaþi o evaluare a nevoilor copilului;
▪ Referiþi victima serviciilor sociale, corespunzãtor vârstei ºi stãrii actuale de sãnãtate
a copilului;
▪ Asiguraþi imediat protecþie, inclusiv securitate fizicã, alimente, cazare într-un spaþiu
sigur, acces la servicii medicale, suport
psihologic, asistenþã legalã, servicii sociale;
▪ Asistenþa trebuie sã fie în conformitate cu
identitatea culturalã a copilului, gen ºi
vârstã;
▪ Asistenþa trebuie sã fie corespunzãtoare
pentru protecþia copilului în faþa
traficanþilor, mediei ºi opiniei publice;
▪ Asiguraþi accesul la educaþie imediat ce
copilul este pregãtit pentru procesul de
reintegrare;

▪ Asiguraþi asistenþã corespunzãtoare pentru
copiii cu nevoi speciale (graviditate, stress
etc);
▪ Nu returnaþi un copil victimã a traficului
în þara de origine decât dacã, înainte de
returnare, un gardian sau tutore din þara de
origine ºi-a asumat responsabilitatea
protecþiei copilului.
▪ Luaþi în considerare opinia copilului
referitor la reunificarea familiei în caz de
returnare în þara de origine;
▪ Reunificarea familiei trebuie realizatã prin
intermediul serviciilor sociale autorizate
sau a altor mecanisme de protecþie care sã
asigure interesul superior al copilului;
▪ Ministerele cu responsabilitãþi în domeniul
protecþiei copilului, în strânsã colaborare
cu serviciile sociale ar trebui sã stabileascã
dacã repatrierea copilului este sigurã ºi în
interesul superior al acestuia;
▪ Copilul care este returnat în þara de origine
trebuie însoþit de cãtre un tutore sau
asistent social desemnat sã se ocupe de caz
pânã când acesta este plasat în custodia
autoritãþilor responsabile, cum ar fi
Ministerul de Interne sau Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie;
▪ Dacã reunificarea familiei sau repatrierea
copilului este nesigurã, trebuie luate
mãsuri speciale de protecþie a copilului în
þara de destinaþie;
▪ Dacã reunificarea familiei sau repatrierea
este nesigurã, în þara de destinaþie trebuie
luate mãsuri de protecþie pe termen lung;
▪ Astfel de mãsuri de protecþie ar trebui sã
favorizeze aranjamente de tip familial sau
comunitar decât de tip rezidenþial.
Informaþia oferitã copilului trebuie sã fie
realistã ºi sã nu conþinã promisiuni false;
▪ Formarea pentru plecarea din þara de
destinaþie.
Sesiunile de consiliere a copilului în þara de
destinaþie trebuie sã ofere acestuia posibilitatea
sã-ºi exprime speranþele, visele ºi fricile. Aceste
informaþii obþinute în timpul procesului de
consiliere sunt folositoare pentru specialiºtii
din þara de origine deoarece ei vor fi
responsabili cu implementarea planului de
reintegrare în în conformitate cu nevoile
exprimate ale copilului ºi cu interesul superior
ale acestuia.
Anterior plecãrii din þara de destinaþie, trebuie
sã se realizeze:
• Documentaþia legalã (paºaport, vize);
• Aranjamente de cãlãtorie;

• Suport material (îmbrãcãminte, alimente,
medicamente);
• Însoþitor pentru cãlãtorie;
• Instituþiile din þara de origine (poliþia de
frontierã, organizaþii internaþionale, onguri, servicii sociale) trebuie sã fie informate
despre aceste aranjamente ºi despre nevoile
speciale ale copilului;
• Recepþia.
Autoritãþile locale trebuie sã primeascã copilul
în prezenþa unui reprezentant al poliþiei de
frontierã. Primul contact cu copilul ar trebui sã
aibã loc într-un mediu prietenos ºi în prezenþa
specialiºtilor care vor asista copilul victimã a
traficului. Dupã primire, copilul trebuie însoþit
la un centru de primire specializat pentru
protecþia copiilor victime ale traficului.
▪ Procesul de reintegrare
Procesul de reintegrare este un proces ce se
desfãºoarã pe termen lung. Problemele preexistente ale copilului sunt mult mai acute,
dupã procesul de traficare, iar efectele la nivel
psihologic
sunt
dificil
de
remediat.
Implementarea unui proces de reintegrare
trebuie sã þinã cont de istoria de trafic, nivelul
de dezvoltare al copilului, situaþia familialã,
nevoile educative ºi vocaþionale ale copilului.

Nevoile speciale ale copiilor care au fost
victime ale traficului în scopul exploatãrii
sexuale
Probleme de sãnãtate:
Copiii care au fost abuzaþi ºi exploataþi sexual
este cel mai probabil cã vor avea probleme de
sãnãtate – riscul contractãrii unor boli cu
transmitere sexualã, rãni suferite în timpul
abuzului sau ca urmare a faptului cã au fost
abuzaþi, precum ºi alte probleme de sãnãtate
asociate stilului de viaþã, cum ar fi problemele
respiratorii datorate fumatului etc.
Probleme sociale ºi psihologice:
▪ Comportament hipersexualizat
În timpul abuzului, sexualitatea unui copil este
modelatã în moduri total nepotrivite. Ca
urmare, copiii pot deveni confuzi ºi pot cãpãta
concepþii greºite cu privire la comportamentul
sexual ºi moralitatea sexualã. Amintirile
neplãcute se vor asocia în mintea copilului cu
activitatea sexualã. Dacã le-au fost oferite
recompense pentru comportamentul sexual,
copiii vor învãþa sã aplice acest tip de
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comportament ca o strategie de a manipula
alte persoane pentru a obþine ceea ce vor.
Din pricina confuziei cu privire la rolul
comportamentului sexual, copiii nu reuºesc de
cele mai multe ori sã identifice situaþiile cu
potenþial de risc ºi astfel, uneori, intrã singuri
în situaþii periculoase.
▪ Stigmatizarea
Direct sau indirect, copiii primesc un numãr
de mesaje negative legate de experienþele trãite
de ei. De obicei, aceste mesaje au un efect
nedorit asupra ideilor pe care le au copiii
despre ei ºi asupra simþului valorii de sine, ceea
ce va duce, în mod tipic, la sentimente de autoînvinovãþire. Mai departe, acestea vor evolua
într-un comportament riscant ºi periculos –
cum ar fi consumul de droguri ºi alcool – în
parte din dorinþa de „evadare”, dar ºi datoritã
faptului cã tânãrul simte cã nu este important
ºi cã nu are nici o valoare.
▪ Dificultãþi de ataºare
Abuzul sexual implicã aproape întotdeauna
trãdarea încrederii pe care o are copilul într-un
adult. Oamenii îºi construiesc relaþiile pornind
de la relaþii pe care le-au mai întâlnit în trecut.
Aºadar, este tipic pentru copiii care au fost
abuzaþi sexual sã aibã dificultãþi în a se mai
încrede în alþi adulþi.
O parte din ideea pe care o avem despre noi
înºine se formeazã pornind de la natura
relaþiilor pe care le avem cu ceilalþi. Aºadar, de
exemplu, dacã un copil nu experimenteazã o
relaþie de iubire cu un adult în care are încredere, acel copil ar putea treptat sã internalizeze
acest fapt, interpretând cã „nu pot fi iubit”.
Aceastã idee nu are implicaþii doar asupra
comportamentului copilului, dar ºi asupra
comportamentului pe care îl va avea ca adult.
O consecinþã a abuzului sexual este faptul cã
dorinþele sale, voinþa ºi motivaþia sa au fost
dominate ºi conduse de dorinþa mai puternicã
a unui adult. Sentimente de neputinþã au
determinat sentimente de vulnerabilitate ºi, ca
ºi rezultat, copilul va cãuta situaþii în care sã se
simtã în control ºi puternic.
Nevoile copiilor care au fost victime ale
exploatãrii sexuale ar trebui evaluate de cãtre
profesioniºti care au mai instrumentat astfel de
cazuri.
Un expert profesionist va deþine abilitãþile
necesare pentru a recunoaºte formele specifice
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de abuz sexual, dar ºi sensibilitatea necesarã
pentru a face copilul sã vorbeascã deschis
despre experienþa abuzului sexual. Specialistul
va avea o înþelegere aprofundatã a diagnosticului, cât ºi a modalitãþilor de rezolvare a cazului.
Serviciile necesare pentru reabilitarea/reintegrarea copiilor care au fost exploataþi sexual
includ:
• SÃNÃTATE: Igienã personalã, nutriþie,
educaþie sexualã, postcurã etc.
• EDUCAÞIE: Alfabetizare ºi învãþarea
numerelor ºi a operaþiilor de calcul.
• POLITIC: Acces la justiþie, advocacy,
drepturi etc.
• MEDIU: protecþie fizicã ºi nevoi de bazã,
siguranþa emoþionalã. etc.
• INSTRUIRE VOCAÞIONALÃ ºi scheme
de producere a veniturilor. SERVICII DE
CONSILIERE PSIHOLOGICÃ: terapie de
grup, consiliere, terapie creativã etc.
• ABILITÃÞI SOCIALE: Protecþie ºi
înþelegerea de tipul “fii în siguranþã”, noi
modalitãþi de relaþionare cu adulþii ºi alþi
copii etc.
Chiar ºi copiii care au fost iniþial victime ale
traficului pentru exploatare prin muncã pot fi
victime ale exploatãrii sexuale. Aceºtia pot
necesita tratament special, dar pot fi mai puþin
dispuºi sã accepte cã au fost victime ale
abuzului sexual.
În vreme ce copiii exploataþi sexuali trebuie
consultaþi pentru verificarea bolilor cu
transmitere sexualã, inlusiv HIV/SIDA, este la
fel de important ca ºi adolescenþii care sunt
suficient de maturi sã efectueze testele, inclusiv
pentru HIV/SIDA. Acei adolescenþi care
consimt la testare trebuie sã primeascã
consiliere înainte ºi dupã testare.
Programul de abilitare socialã ºi emoþionalã
este de lungã duratã pânã la obþinerea
rezultatelor dorite. Acesta este unul din
principalele motive pentru care un copil
victimã a traficului ar trebui sã rãmânã într-un
centru de reabilitare. Programul de reabilitare
ºi recuperare pentru copiii victime ale traficului
are 3 etape:
• Stabilirea securitãþii;
• Explorarea experienþei traumatice;
• Urmãrirea activã a re-conectãrii sociale;

1. Restabilirea siguranþei
a. Stabilirea unui mediu de siguranþã, atât
emoþionalã cât ºi fizicã.
b. Satisfacerea nevoilor primare de sãnãtate
– somn, mâncare ºi controlarea comportamentelor auto-distructive.
2. Explorarea experienþei traumatizante
a. Numai dacã siguranþa este restabilitã;
b. Se poate face cel mai bine în cadrul unor
grupuri de sprijin;
c. Numai atunci când ºi dacã cel mic este
pregãtit sã o facã;
d. Se face în ritmul ºi cadenþa impusã de
copil;
e. Ascultare empaticã;
f. Atitudine prin care asistentul social îi
aratã copilului cã nu este judecat.
3. Urmãrirea activã a re-conectãrii
sociale
a. Sprijin adecvat din partea unor grupuri
de copii aflaþi în aceeaºi situaþie;
b. Explorarea unor modalitãþi de stabilire a
unor relaþii non-abuzive atât cu familia,
cât ºi cu strãinii;
c. Reînvãþarea unor idei despre sine, cum
sunt încrederea ºi preþuirea de sine;
d. Stabilirea unor legãturi cu structurile
societale – bisericã, ºcoalã, cluburi
sportive, alte grupãri;
e. Identificarea
oportunitãþilor
de
dezvoltare ºi câºtigare a independenþei;

Calitãþi necesare pentru cei care oferã
îngrijire copiilor:
În afara calitãþilor care se cer în mod normal
de la o organizaþie profesionistã în domeniu
(rutinã, satisfacerea nevoilor de îngrijire
psihologicã etc.) organizaþiile care se ocupã de
îngrijirea copiilor abuzaþi sau exploataþi în
scopuri sexuale trebuie sã:
- Ofere siguranþa fizicã, de ex., sã protejeze
copiii de a mai intra în situaþii periculoase,
sã ºtie cum sã controleze un comportament
provocator ºi sã ºtie sã lucreze cu copiii
care au fãcut abuz de substanþe.
- Ofere siguranþã emoþionalã, astfel încât,
copilul sã înceapã sã se desprindã de unele
idei sumbre pe care le are despre el ºi
despre lumea adultã ºi sã înceapã sã se
vindece experimentând relaþii normale cu
adulþii ºi refãcându-ºi potenþialul. Pentru a
atinge acest obiectiv, persoanele care se
ocupã de aceºti copii trebuie sã aibã
rãbdare, sã fie consecvente, iar copilul sã
ºtie cã se poate baza pe ele ºi cã poate avea
încredere în ele.
În plus, cei care oferã îngrijire copiilor mai
trebuie sã:
- Fie capabili sã lucreze împreunã cu alþi
profesioniºti în domeniu, dar ºi cu
persoane importante din viaþa copilului,
cum sunt profesorii sau membrii familiei.
- Sã acþioneze ca model de rol acolo unde
este cazul.
- Sã identifice ºi dezvolte punctele forte pe
care le au copiii.
- Sã asiste copilul în dezvoltarea unor reþele
adecvate de suport social.
Sã ajute copilul sã îºi însuºeascã abilitãþile de
viaþã care îi sunt necesare pentru a trãi o viaþã
de adult independent.
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Sesiunea

7

INVESTIGAREA
INFRACÞIUNILOR DE TRAFIC
OBIECTIVELE SESIUNII:
Scopul acestei sesiuni este de a creºte gradul de
conºtientizare al participanþilor cu privire la
complexitatea infracþiunii de trafic, de a le
spori abilitãþile de investigare a unor astfel de
infracþiuni. De asemenea, se doreºte
evidenþierea vulnerabilitaþii copiilor ca victime
ale traficului de fiinþe umane ºi nevoii de
protecþie specialã care le trebuie acordatã în
timpul investigaþiei.

Sfaturi pentru formatori:
Amintiþi-vã cã doar poliþiºtii cu formare specialã
fac anchetele de investigare. În multe þari existã
chiar unitãþi speciale antitrafic în rândul
poliþiei. Pentru aceastã sesiune trebuie sã
cunoaºteþi ºi sã fiþi conºtient de nivelul de
pregãtire în domeniu al participanþilor. Nu
doriþi sã-i jigniþi pe specialiºti ºi nici sã lasaþi o
impresie greºitã personalului care nu face parte
din rândul poliþiei.
În cadrul activitãþii de grup, este bine sã existe
mãcar o singurã persoanã în fiecare grup care
sã cunoascã modul în care activitatea de
investigare a poliþiei se desfãºoarã. În cazul în
care sunt poliþiºti sau procurori de investigare
printre participanþi, acordaþi-le rolul de lideri
în „Investigaþii”. Acest lucru va ajuta ceilalþi
membri sã înþeleagã mai bine cum se face o
investigaþie profesionalã, cât ºi importanþa
prezervãrii dovezilor.
Este important sã evidenþiati situaþia copilului
victimã ºi a „interesului superior” în cadrul
scenariilor de investigare. În discuþiile purtate
dupã momentul în care grupurile ºi-au
prezentat planurile, încurajaþi participanþii sã
aibã o atitudine criticã a planurilor din punctul
de vedere al copiilor implicaþi în caz.
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Formatul atelierului de lucru
a. Participanþii se împart în douã grupuri de
4 pânã la 6 persoane, în funcþie de direcþiile
lor profesionale ºi citesc Materialul de curs
Sesiunea 7. Sunt încurajaþi sã facã ºi alte
sugestii în afara celor prezentate în
materialul de curs.
b. Alternativ se poate face prezentarea
materialul de curs în PowerPoint.
c. Se realizeazã un brainstorming pentru a
determina participanþii sã aducã mai multe
sugestii în ceea ce priveºte aspectele
importante de urmãrit într-o investigaþie
de trafic, cu referire în special la copilulvictimã.
d. Grupul se împarte în douã grupe mai mici,
mixte din punct de vedere profesional.
Fiecare grupã plãnuieºte o investigaþie a
poliþiei ºi o razie. Una dintre grupe va
folosi Fiºa de lucru 7A, iar cealaltã Fiºa de
Lucru 7B. Fiecare grup va nota principalele
direcþii de acþiune pe o foaie de flip-chart.
e. Participanþii din fiecare grupã, folosind
foile de flip-chart, vor raporta celuilalt
grup care este planul lor de investigaþie,
cum vor proceda la strângerea probelor ºi
cum se vor descurca cu suspecþii ºi
victimele cu care vor veni în contact.
f. Într-o discuþie generalã, sub îndrumarea
formatorului, partici-panþii vor comenta
rapoartele, sub urmãtoarele aspecte:
- Au fost copiii victime expuºi vreunui
risc în timpul investigaþiei ºi raziei?
Dacã da, care au fost riscurile?
- Aveam cum sã protejãm copiii mai
bine de cum am fãcut-o? Ce puteam
face în plus?
- Va fi nevoie sã apelãm la mãrturia
copiilor la proces sau vom putea obþine
o condamnare fãrã a-i chema ca
martori?
Resurse/materiale
necesare: Materialul de
curs Sesiunea 7
(Prezentarea în
PowerPoint, proiector),
Fiºa de Lucru 7A ºi 7B,
flipchart, marker, hârtie
de scris, instrumente de
scris.

Timp estimat:
2 ore

Fiºa de lucru 7A
Planificarea unei investigaþii – „Agenþia de plasare a forþei de muncã”
Circumstanþele
Un ºofer de taxi a anunþat la secþia localã de poliþie cã are în maºinã câteva fete tinere pe care le-a
luat de la sediul unei firme din oraº ºi le duce la aeroport, iar una dintre fete era foarte necãjitã ºi
plângea în maºinã. Supãrarea ei pãrea sã vinã de la niºte fotografii care i-au fost fãcute ºi le spunea
celorlalte cã „ea nu este genul acesta de persoanã”, întrebându-se de ce era necesar sã fie fotografiatã
dezbrãcatã pentru o slujbã la un hotel din strãinãtate. ªoferul de taxi crede cã e ceva necurat în
legãturã cu sediul firmei de unde a luat fetele.
Ofiþerul de poliþie care primeºte anunþul ºoferului de taxi, îl transmite superiorului sãu. Acesta
decide cã poliþia ar trebui sã investigheze sediul acelei agenþii. Primele anchete indicã cã este vorba
despre o afacere în care tinerelor femei li se gãseºte de lucru în strãinãtate, oferindu-li-se stimulentul
unor studii pe care le vor putea face în þara respectivã ºi de a învãþa o limbã strãinã.
Poliþia începe investigarea agenþiei respective. Ei suspecteazã cã, de fapt, sunt recrutate tinere femei
care vor fi mai apoi implicate în afaceri cu prostituþie în strãinãtate sau în pornografie. Sediul
agenþiei se gãseºte în centrul oraºului.

Sarcina de lucru
Planificarea investigaþiei, inclusiv a unei razii la sediul agenþiei.
Vã rugãm sã detaliaþi munca pe care o vor depune poliþiºtii înainte de a efectua razia, ceea ce ar
putea include:
• supraveghere;
• luarea unei declaraþii de la ºoferul de taxi;
• identificarea oricãror altor probe relevante despre agenþie;
• solicitarea asistenþei din partea unor ofiþeri de poliþie specializaþi sau a altor experþi;
• verificarea listei cu persoane dispãrute; folosirea ºoferului de taxi pentru identificarea
posibilelor victime; intervievarea pãrinþilor persoanelor dispãrute;
• solicitarea asistenþei din partea organizaþiilor guvernamentale ºi neguvernamentale;
• notificarea Poliþiei de Frontierã ºi aflarea unor rãspunsuri de la poliþia aeroportului.
În planificarea raziei, vã rugãm sã þineþi cont de:
• momentul în care veþi efectua razia;
• mandatul de percheziþie de care veþi avea nevoie;
• personalul care va trebui sã fie prezent în vederea raziei;
• suportul ºi întãririle de care veþi avea nevoie din partea colegilor;
• suportul ºi întãririle de care veþi avea nevoie din partea altor persoane/organizaþii;
• cum veþi proceda cu probele gãsite la faþa locului;
• ce veþi face cu probele gasite;
• cum veþi proceda cu suspecþii întâlniþi la faþa locului;
• cum veþi proceda cu clienþii agenþiei întâlniþi la faþa locului ;
• cum veþi proceda cu victimele agenþiei, inclusiv cu copiii gãsiþi la faþa locului;
• care pot fi posibilele dificultãþi pe care sã le întâmpinaþi în a obþine cooperarea celorlalþi.

Trasaþi planul de acþiune în vederea investigaþiei ºi listaþi acþiunile pe care vi le propuneþi.
Planul de Acţiune:

Lista acþiunilor (Cine, Unde, Ce fel de)
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Fiºa de lucru 7A
Planificarea unei investigaþii – “Salonul de masaj”
Circumstanþele
Un bãrbat îi spune unui prieten cã obiºnuieºte sã frecventeze un salon de masaj din oraº, în special
când soþia lui este plecatã din oraº cu afaceri. El însuºi este un om de afaceri bogat. Îi povesteºte
prietenului sãu cum îºi pot alege clienþii acestui salon partenerele dintr-un catalog ºi cât de surprins
a fost sã vadã cã în ofertã existã fete de vârstã foarte micã ºi chiar bãieþi. Vârstele lor nu erau
menþionate în catalog, dar din fotografii reieºea foarte clar cã erau ºi copii la ofertã. În orice caz, lui
nu-i vine sã întreþinã relaþii sexuale cu un minor, mai ales cã are ºi el copii, ºi nu a folosit niciodatã
nici una din aceste prostituate foarte tinere. Îi place însã sã încerce diversele prostituate adulte din
salon. Oferta este foarte variatã, inclusiv femei asiatice sau africane.
Prietenul este oripilat de ideea cã femei ºi copii strãini sunt folosiþi pentru sex în þara lui. Dupã
pãrerea lui acest lucru duce la rãspândirea SIDA. Dã telefon la poliþie ºi reclamã salonul, dar o face
în mod anonim, cãci nu doreºte sã dezvãluie poliþiei numele prietenului ºi nici numele sãu.
Salonul de masaj se aflã într-un apartament de bloc într-o zonã cu prestigiu a oraºului. Poliþia are
bãnuiala cã unii dintre clienþii acestui salon ar putea fi membri influenþi ai societãþii. Cel mai
probabil cã mijloacele prin care comunicã persoanele care deþin aceastã afacere sunt sofisticate
pentru cã pare sã fie o operaþiune de înaltã clasã ºi foarte în secret.

Sarcina de lucru
Planificarea unei investigaþii a unei posibile operaþiuni de trafic de fiinþe umane, inclusiv a unei razii
la salonul respectiv.
Vã rugãm sã detaliaþi munca pe care o vor depune poliþiºtii înainte de a efectua razia, ceea ce ar
putea include:
• supravegherea salonului;
• urmãrirea oricãrui suspect care iese din salonul de masaj;
• luarea unor declaraþii de la proprietarii altor apartamente din aceeaºi clãdire, sau de la cei
care au afaceri în vecinãtate;
• aflarea unor rãspunsuri de la forþele de poliþie strãine;
• verificarea listei cu persoane dispãrute;
• solicitarea asistenþei din partea organizaþiilor guvernamentale ºi neguvernamentale;
• solicitarea asistenþei din partea unor ofiþeri de poliþie specializaþi ºi a altor experþi.
• verificarea unor ziare ºi reviste în cãutarea unor anunþuri care ar putea avea legãturã cu
bordelul.
În planificarea raziei, vã rugãm sã þineþi cont de:
• momentul în care veþi efectua razia;
• mandatul de percheziþie de care veþi avea nevoie;
• personalul care va trebui sã fie prezent în vederea raziei;
• suportul ºi întãririle de care veþi avea nevoie din partea colegilor ;
• suportul ºi întãririle de care veþi avea nevoie din partea altor persoane/organizaþii;
• cum veþi proceda cu probele gãsite la faþa locului;
• ce veþi face cu aceste probe;
• cum veþi proceda cu suspecþii întâlniþi la faþa locului;
• cum veþi proceda cu clienþii bordelului surprinºi la faþa locului;
• cum veþi proceda cu prostituatele adulte gãsite la faþa locului;
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•
•

cum veþi proceda cu copiii care sunt prostituaþi ºi pe care îi veþi gãsi la faþa locului;
care pot fi posibilele dificultãþi pe care sã le întampinaþi în a obþine cooperarea celorlalþi;

Trasaþi planul de acþiune în vederea investigaþiei ºi listaþi acþiunile pe care vi le propuneþi.

Planul de Acţiune:

Lista acþiunilor (Cine, Unde, Ce fel de)
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Material de curs Sesiunea 7

Investigarea infracþiunilor
de trafic
1. Într-o investigaþie penalã, sarcina ofiþerilor
de poliþie este de a:
• stabili cã infracþiunea a fost comisã;
• aduna probe ale comiterii infracþiunii
respective;
• gãsi pistele care duc la identificarea
infractorului;
• conserva probele;
• pregãti cazul pentru condamnarea în
instanþã;
• prezenta probele în instanþã.
Infracþiunea de trafic de fiinþe umane este
diferitã de alte infracþiuni grave pentru cã locul
faptei nu este întotdeauna evident ºi se poate
muta dintr-un loc în altul ºi chiar dintr-o þarã
în alta.
Aºadar,
• locul unde se aflã victima va fi considerat
iniþial locul faptei;
• dacã se cunoaºte existenþa mai multor
locaþii, probele trebuie adunate de la
fiecare dintre ele.
Unul din rolurile care îi revin ofiþerului de
poliþie este acela de a proteja victimele. În cazul
traficului de fiinþe umane, infracþiunile au fost
comise împotriva unor persoane care au fost
traficate.
2. În cazul infracþiunilor care presupun traficul
de fiinþe umane, victimele sunt în pericol de a
fi abuzate mai departe de traficanþii lor ºi, cel
mai probabil, vor suferi de o victimizare ºi
stigmatizare ulterioarã, la întoarcerea acasã.
Aºadar, protecþia victimelor include:
• Ascunderea identitãþii lor, astfel încât
faptul cã au fost victimizate sã nu ajungã
la cunoºtinþa publicului.
• Asigurarea securitãþii persoanei, astfel
încât sã nu mai fie victimizate ulterior.
• Asigurarea confidenþialitãþii informaþiilor
legate de experienþele trãite pentru a se
evita stigmatizarea lor.
Copiii sunt în mod special vulnerabili. Este nevoie
de aranjamente speciale pentru protecþia ºi

bunãstarea copiilor dupã ce au fost scoºi de la
locul faptei.
3. Ofiþerul de poliþie însãrcinat cu investigarea
cazului are rolul de a coordona întreaga
investigaþie. Acest ofiþer de poliþie trebuie sã-ºi
planifice atent investigaþia. În demersurile sale,
trebuie sã þinã cont de tipurile de asistenþã de
care va avea nevoie pe parcursul obþinerii
mãrturiilor de la victime, martori, de la locul
faptei ºi de la suspecþi.
Dacã este planificatã o razie, plecând de la
premiza cã existã victime ale traficului þinute
în acel loc, atunci condiþiile locale vor dicta
nivelul de resurse necesar. În orice caz, în
echipa care conduce investigaþia la arestul
poliþiei trebuie sã regãseascã urmãtoarele:
• Dacã este cazul, traducãtori/interpreþi
din limba vorbitã de suspecþi sau de
victime.
• Fotografi sau cameramani;
• O echipã de specialiºti în percheziþie;
• O echipã de specialiºti în laborator
criminalistic;
• Specialiºti în domeniul tehnic, cum sunt
cei în calculatoare.
4. Aceastã echipã ar trebui sã fie împãrþitã în
douã segmente: unul se va ocupa de scoaterea
victimelor din mediul respectiv ºi tratarea
victimelor, celãlalt va aresta ºi se va ocupa de
traficanþii suspectaþi. Victimele trebuie scoase
de la locul faptei cât mai repede posibil pentru
a-i împiedica pe traficanþi sã le poatã intimida.
De asemenea, ele trebuie protejate ºi de media.
5. La arestarea suspecþilor trebuie realizatã o
înregistare video pentru cã, la proces, ar putea
constitui într-o probã importantã. Probe
fotografice ar trebui colectate, de asemenea.
Acestea pot include fotografii ale rãnilor pe
care le prezintã victimele, fotografii de la locul
faptei, ale locului unde se gãsesc probele fizice
colectate de la locul faptei ºi fotografii ale
suspecþilor.
6. Acolo unde victimele sunt gãsite la locul
faptei, trebuie sã li se permitã sã-ºi adune
bunurile personale. Victimele trebuie duse la o
altã secþie de poliþie decât cea unde sunt duºi
suspecþii. Înseºi victimele pot fi suspectate de
comiterea unor infracþiuni, cum ar fi folosirea
unor documente de cãlãtorie false. În orice caz,
este important ca victimele sã fie recunoscute,
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în aceastã fazã, ca fiind martori valoroºi în ceea
ce priveºte infracþiunea mai largã - traficul de
fiinþe umane.
7. Examinarea medicalã a victimelor poate fi
de o mare importanþã. În aceastã eventualitate,
este important ca ea sã se facã cu prima ocazie
posibilã. Atunci când printre victime se gãsesc ºi
copii, ei trebuie însoþiþi ºi sprijiniþi de un
specialist sau de un reprezentant legal pe tot
parcursul examinãrii medicale.
8. Mai presus de orice trebuie puse siguranþa ºi
bunãstarea martorilor. Ei sunt victime ale unei
infracþiuni grave ºi nu trebuie sã treacã printro revictimizare venitã din partea organelor de
aplicare a legii. Tinerii cu vârsta sub 18 ani, sau
care se crede cã au sub 18 ani, trebuie separaþi
de adulþi ºi mutaþi într-un loc unde sã nu se
simtã intimidaþi ºi care sã fie adecvat condiþiei
lor. Acest loc poate fi în cadrul unei ONG sau
al unei instituþii cu responsabilitãþi în
domeniu. Aºadar, este important sã existe deja
stabilite legãturi cu astfel de agenþii.
Dacã legea þãrii respective o permite, atunci
numirea unui reprezentant legal pentru copilul
victimã trebuie fãcutã cu prima ocazie. Existã
douã tipuri de reprezentanþi: unul care
protejeazã ºi susþine copilul pe toatã perioada
reprezentãrii în relaþia cu justiþia, ºi unul care
are rolul mai general în urmãrirea interesului
copilului ºi în cooperare cu acesta.
Poliþia ar putea sã ia legãtura cu sistemul
naþional de asistenþã socialã pentru ca victima
sã fie îndrumatã într-un adãpost sigur ºi sã
aibã parte de o îngrijire ulterioarã specialã.
Copilul poate fi intervievat pentru a se depista
gradul de implicare pe care l-a avut în
activitãþile criminale. În orice caz, copilul nu
trebuie forþat în nici un moment sã participe în
activitatea legalã care urmeazã. Acolo unde
victimele suspectate a fi traficate sunt copii,
interesul lor superior primeazã.
În cazul în care vârsta tânãrului nu este
cunoscutã cu certitudine, atunci se va
presupune cã are sub 18 ani.
9. Percheziþionarea locaþiilor suspectate de a fi
scena comiterii infracþiunii de trafic de fiinþe
umane trebuie sã se facã temeinic ºi într-o
manierã comprehensivã. Chiar ºi cea mai micã
piesã poate conþine probe importante ºi poate
fi crucialã pentru obþinerea unei condamnãri.
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Orice obiect poate fi sechestrat la locul faptei,
trebuie luat. Probele trebuie sigilate ºi catalogate. Dacã este posibil, suspectul pe a cãrui
proprietate s-a pus sechestrul, trebuie sã
contrasemneze inventarul obiectelor sechestrate la finalul percheziþiei ºi înainte de
pãrãsirea locaþiei. Trebuie notat cu exactitate
care dintre indivizi se aflã în posesia cãruia
dintre obiectele respective. Este necesarã asistenþa unui expert tehnic care sã deconecteze ºi
sã ridice echipamentul de computer.
Probele vor include:
• Reclame din ziar, agende de întâlniri,
corespondenþã, chei.
• Bani, carnete de cecuri, cãrþi de credit,
documente care fac referire la tranzacþii
financiare, probe care demonstreazã cã
locaþia a fost închiriatã.
• Documente care atestã plãþile fãcute de
victime cãtre traficanþi.
• Documente de identitate ºi de cãlãtorie,
bilete.
• Documente referitoare la cãlãtorie, inclusiv
contracte de angajare, înscrierea la cursuri
de limbã.
• Documente sau probe din care reiese activitatea de prostituþie, inclusiv prezervative,
obiecte sexuale, pornografie, liste de
preþuri.
• Toate formele de comunicaþie ºi transmitere de informaþii, inclusiv telefoane
mobile, computere, agende personale, siteuri de internet.
• Obiecte ºi bunuri personale care
demonstreazã cheltuieli mai mari decât
venitul legal declarat.
10. Toate locaþiile relevante vor trebui
percheziþionate amãnunþit. Acestea includ
locaþiile de recrutare, „casele de siguranþã”,
bordelurile, dar ºi adresa de acasã a
suspectului. Înainte de a începe percheziþia,
fiecare camerã trebuie filmatã. Va fi de folos
mai târziu, când vor trebui coroborate
declaraþiile martorilor. Orice locaþie în care
funcþioneazã un bordel trebuie înregistratã
video în cel mai mic detaliu. Mai târziu,
aceastã filmare va demonstra caracterul acelei
locaþii. Vor trebui percheziþionate, de
asemenea, autovehiculele.
11. Acolo unde au fost gãsite victime copii,
trebuie luatã legãtura cu pãrinþii sau
reprezentanþii legali ai copilului. În orice caz,
þineþi minte cã înºiºi pãrinþii copilului pot fi

abuzatorii sau pot face parte dintr-o reþea de
trafic de fiinþe umane ºi asiguraþi-vã, aºadar, cã
victima - copil doreºte sã ia legãtura cu ei ºi cã
e sigur sã se facã acest lucru.
12. Pe parcursul unei investigaþii de trafic sunt
importante colaborarea ºi cooperarea cu
forþele de poliþie strãine, precum ºi cu
organizaþiile neguvernamentale locale. Trebuie
stabilite legãturi cu acestea pe parcursul
planificãrii investigaþiei, astfel încât sã se poatã
avea un acces rapid la informaþii ºi asistenþã în
caz de nevoie.

13. În colectarea probelor pentru cazurile care
implicã trafic de fiinþe umane, este posibil ca
victimele sã nu se poatã constitui în martori ai
acestor infracþiuni. Frica ºi trauma suferitã îi
poate afecta mult prea puternic pentru a putea
fi consideraþi niºte martori competenþi. Aºa se
întâmplã în special când victimele sunt copii.
Aºadar, colectarea corectã a tuturor celorlalte
probe devine esenþialã.
14. Acolo unde victimele sunt copii, fapta de a
fi fost exploataþi, împreunã cu „recrutarea,
transportarea, transferarea, adãpostirea sau
primirea” lor este suficientã pentru a se stabili
comiterea infracþiunii de trafic de fiinþe umane.
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Sesiunea

8

INTERVIEVAREA COPIILOR
Obiective:
Aceastã sesiune se ocupã de problema obþinerii
mãrturiei unui copil, pe parcursul procesului
de judecare în instanþã a unei infracþiuni de
trafic de fiinþe umane. Obiectivul este acela de
a sensibiliza participanþii cu privire la
problemele copiilor care au suferit traume ºi a
îmbunãtãþi atitudinea lor profesionalã cu
privire la aceste victime.

Instrucþiuni pentru formator:
În fiºa de lucru 8A pentru sesiunea 8 se
regãsesc principalele repere în obþinerea de
dovezi ºi intervievarea copilului -martor. În
materialul de curs 8B este prezentat modelul
folosit de cei din Olanda pentru a intervieva
copii. Este necesar destul de mult timp pentru
ca participanþii sã asimileze informaþia. Ar fi
bine sã luaþi în considerare posibilitatea unei
prezentãri în PowerPoint sau puteþi cere
ajutorul unui psiholog specializat pe problematica copiilor pentru a face o prezentare
competentã. Puteþi sã rugaþi, de asemenea, o
persoanã tânãrã sã vã ajute în desfãºurarea
sesiunii ºi sã participe la discuþii ºi la activitãþile
de joc de rol.
Apoi se sugereazã un „brainstorming” sau sã
fie purtatã o discuþie cu participanþii despre
cum aceste recomandãri pot fi aplicate cu
succes în practicã ºi cum se integreazã în
specificul practicii profesionale în þarã. Conduceþi discuþia utilizând întrebãrile recomandate ºi realizaþi legãtura cu recomandãrile ºi
modelul olandez. Încurajaþi participanþii sã se
gândeascã la interesul copilului - victimã.
Acest lucru presupune cãutarea de metode
alternative de procurare a dovezilor fãrã a
prelungi trauma victimei, sau uneori fãrã a o
intervieva deloc. Ca alternativã, puteþi folosi
studiile de caz la început, ºi fiºele de lucru ca
îndrumar.
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În fiºele de lucru sunt prezentate douã studii
de caz, dar puteþi oricând sã aduceþi unul nou,
dacã aveþi unul care sã se preteze intereselor de
învãþare ale cursului.
Ideea de a cere participanþilor sã sugereze
întrebãri referitoare la situaþia copiilor
prezentaþi în studiile de caz este de a folosi
dinamica de grup pentru a descoperi cel mai
bun mod de a intervieva un copil. Participanþii
din rândul organelor de poliþie vor pune
întrebãri clare ºi evidente, în timp ce
îngrijitorii vor solicita informaþia într-un mod
mai subtil. Este totuºi bine sã vã reamintiþi cã
rãspunsurile la întrebãri pot constitui dovezi
importante. Lucrând împreunã, profesioniºtii
din arii diferite de lucru vor putea sã vadã cum
diferite discipline abordeazã problematica
comunicãrii cu un copil.
O alternativã la desfãºurarea acestei sesiuni este
folosirea unei înregistrãri video a unui joc de
rol care sã prezinte un interviu la sediul poliþiei,
ºi discutarea cu participanþii despre aspectele
pozitive ºi cele negative ale interviului.
În aceastã sesiune este important sã folosiþi
preponderent experienþa ºi ajutorul participanþilor care se ocupã de îngrijirea copiilor. Ei
au cel mai probabil cea mai mare experienþã în
lucrul cu copii aflaþi în dificultate ºi vor putea
oferi multe informaþii celor din domeniul
poliþiei. Pe de altã parte, þara dumneavoastrã
poate avea deja poliþie specializatã în
intervievarea copiilor, care are experienþa
pedagogicã ºi cursuri de psihologie. Aceastã
categorie poate avea unele exemple interesante
de prezentat; este posibil sã fi aplicat deja
modelul descris în materialul de curs 8A.
Acordaþi atenþie specialã modului în care
participanþii folosesc tonul vocii ºi faceþi-i sã se
gândeascã la efectul pe care diferitele tonuri de
voce le pot folosi.
Vedeþi dacã participanþii au sugestii de fãcut cu
privire la modul în care situaþia prezentatã în
studiile de caz poate fi rezolvatã pentru ca
respectivii copii sã se simtã cât mai confortabil.
Recomandãrile fãcute trebuie sã fie în concordanþa cu vârsta ºi naþionalitatea copilului.
Încercaþi sã faceþi participanþii sã sugereze
câteva reguli pentru a face copilul sã se simtã
în siguranþa în timpul interviului. Încercaþi sã
faceþi participanþii sã conºtientizeze cã pentru a
comunica cu un copil traumatizat trebuie mai

întâi sã înþeleagã prin ce trece acel copil. Un
mod de a realiza acest lucru este de a cere
fiecãrui participant sã-i relateze colegului sãu
ultima lui experienþã sexualã. Nimeni nu va
face acest lucru ºi puteþi astfel sã evidenþiaþi cât
de greu trebuie sã-i fie unui copil sã vorbeascã
despre experienþele sexuale cu adulþi.

Formatul atelierului de lucru
a. Participanþii vor citi individual Ghidul
prezentat în Materialul de curs 8A cu
privire la cum se intervieveazã copiii ºi cum
se pot obþine mãrturii de la ei.
b. În mod alternativ, formatorul poate face
prezentarea materialului în PowerPoint.
c. Alternativ, aduceþi un expert pentru a
prezenta problematica dezvoltãrii copilului
ºi oferiþi ghidul cu recomandãrile pentru
intervievarea copiilor.
d. Într-un singur grup lãrgit, participanþii
discutã aplicabilitatea practicã a Ghidului
prezentat în materialul de curs 8A,
încercând sã rãspundã la urmãtoarele
întrebãri:
• Ce dificultãþi de ordin practic am putea
avea în momentul în care am aplica
instrucþiunile conþinute în acest Ghid în
contextul nostru actual de muncã?
• Cum ar putea fi depãºite aceste
dificultãþi? Concluziile sunt notate pe o
foaie mare de hârtie. Discutaþi concluziile
din perspectiva protecþiei copilului.
e. Împãrþiþi Fiºele de lucru 8A ºi 8B care
conþin studiile de caz. Solicitaþi participanþilor sã sugereze întrebãri pe care doresc sã
le punã fiecãreia dintre victime. Notaþi-le
pe o foaie de flip-chart. Dupã fiecare

întrebare sugeratã, întrebaþi dacã un alt
participant poate sã o reformuleze pentru a
deveni mai adaptatã unui copil din punct
de vedere al limbajului. Discutaþi diferitele
opþiuni din punctul de vedere al protejãrii
copilului victimã ºi obþinerea unei mãrturii
valoroase.
f. Alternativ, împãrþiþi participanþii în
perechi ºi cereþi-le sã joace rolul copilului
din studiul de caz ºi al intervievatorului, pe
rând. La sfârºit, discutaþi dacã respectivul
copil s-a simþit în siguranþã ºi dacã
profesionistul a obþinut informaþia doritã.
g. Opþional, rugaþi participanþii sã facã trei
sugestii pentru fiecare caz despre cum
poate fi victima protejatã. (de exemplu:
locaþia interviului, sexul intervievatorului
etc.)
Opþional, rugaþi participanþii sã facã o lista
de sugestii despre cum se poate proteja un
copil în decursul anchetei penale. Notaþi-le
pe o foaie de flipchart. (exemplu: duceþi
copilul alãturi de alþi copii, sunaþi
asistentul social etc.)
Resurse/materiale
necesare: Materialul de
curs 8A, Studiile de Caz
8A ºi 8B, Fiºa de lucru 8B
(Prezentarea în
PowerPoint,
videoproiector, VCR)
flipchart, marker,
instrumente de scris.

Timp estimat:
2 ore
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Fiºã de lucru 8A.
STUDIU DE CAZ: Sonia

Autoritãþile nu sunt de loc convinse ºi o
conduc într-o camerã din aeroport unde este
interogatã.

Victima este o fatã care pare sã aibã în jur de
16 ani. Îi vom spune Sonia.

„Sonia” nu este de loc dispusã sã ofere
informaþii ofiþerilor care o interogheazã.

„Sonia” a ajuns în þarã cu avionul din Olanda.
La aeroport, ofiþerii de la controlul paºapoartelor au observat cã paºaportul ei este fals. În
realitate, paºaportul aparþinea unei alte fete,
Maria, cãreia îi fusese furat acum doi ani. Din
paºaportul Mariei se identificã o fatã care ar
avea acum 20 de ani.

Nu vrea sã spunã de unde vine, cum a ajuns în
posesia paºaportului, ce cãuta în afara þãrii ei
de origine. Aparent, nu are bani la ea. Când iau examinat bagajul, autoritãþile au gãsit doar
niºte haine ºi produse de igienã personalã.

„Sonia” nu pare sã fie strãinã, pentru cã
vorbeºte limba fluent. Ea încearcã sã-i
convingã pe ofiþeri cã paºaportul este al ei ºi cã
ea este „Maria” din paºaport.

„Sonia” pare sã aibã o sãnãtate ºubredã. Este
palidã ºi foarte slabã, iar pielea ei este într-o
stare proastã. Este foarte nervoasã ºi supãratã.
Este chematã poliþia pentru a investiga mai
departe cazul.

Doriþi sã aflaþi ce i s-a întamplat Soniei. Ce întrebãri puneþi ?
Exemple:
1. Întrebare: ªtim cã numele tãu nu este Maria. Care este numele tãu real?
Versiune alternativã: Cum te simþi? Doreºti ceva de bãut? Cum îþi spuneau prietenii în ºcoalã?
2. Întrebare: Care este adresa ta în aceastã þarã?
Versiune alternativã: Doreºti sã contactez pe cineva pentru tine? Familia ta locuieºte departe de
aici?
3. Întrebare:
Versiune alternativã:
4. Întrebare:
Versiune alternativã:
5. Întrebare:
Versiune alternativã:

FACEÞI RECOMANDÃRI PENTRU A ABORDA SITUAÞIA
Recomandarea 1:
Recomandarea 2:
Recomandarea 3:
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Fiºã de lucru 8B.
STUDIU DE CAZ: Mihaela

ea are grijã de fetiþã în locul unei rude, dar nu
doreºte sã dea numele acestei persoane ºi
insistã cã vrea sã vinã un avocat care sã o
reprezinte înainte de a rãspunde la alte
întrebãri.

Poliþia a efectuat o razie la un salon de masaj.
Pe parcursul acestei razii, la locaþia respectivã
au fost gãsite mai multe persoane. Între ele, un
bãrbat de vârstã mijlocie care pare sã fie un
client ºi o femeie de vârstã mijlocie care pare sã
fie patroana salonului. Aceastã femeie este
cetãþean al þãrii respective. Mai sunt patru
tinere femei, toate pãrând sã aibã în jur de 20
de ani. Douã dintre ele sunt cetãþeni ai þãrii
respective, iar celelalte douã sunt strãine. Mai
existã ºi o fetiþã de aproximativ 10 ani.
Copilul nu are nici un fel de document de
identitate. Femeia de vârstã mijlocie susþine cã

Tinerele femei le spun poliþiºtilor cã nu ºtiu de
unde vine copilul pentru cã nu pot comunica
cu ea. ªtiu însã cã numele ei este Mihaela.
Copilul nu vorbeºte limba localã ºi nu poate
rãspunde la întrebãrile poliþiºtilor. Pare sã fi
drogatã.
Este luatã ºi dusã la un Centru de Plasament,
iar poliþia îºi continuã investigaþia.
Douã sãptãmâni mai târziu, unul dintre poliþiºti
este instruit sã intervieveze acest copil
.

Doriþi sã aflaþi ce i s-a întamplat Mihaelei. Ce întrebãri puneþi ?
Exemple
1. Întrebare: De cât timp eºti în aceastã þarã?
Versiune alternativã: Am adus pe cineva care cunoaºtea aceeaºi limbã ca ºi tine. Te simþi mai
bine?
2. Întrebare: Cine te-a adus din Rusia?
Versiune alternativã: Iþi aduci aminte de mama ta? Þi-e dor de ea?
3. Întrebare:
Versiune alternativã:
4. Întrebare:
Versiune alternativã:
5. Întrebare:
Versiune alternativã:

FACEÞI RECOMANDÃRI PENTRU A ABORDA SITUAÞIA
Recomandarea 1:
Recomandarea 2:
Recomandarea 3:

Material de curs Sesiunea 8A.

Obþinerea mãrturiei unui copilvictimã a traficului de fiinþe umane
1. Copiii care au fost traficaþi vor fi suferit
abuzuri grave în mâinile celor care i-au
exploatat. Abuzul poate implica violul,
bãtãile. Ca urmare, aceºti copii vor suferi
de o tulburare psihicã recunoscutã în
psihologie ca fiind Sindromul de Stres
Post-traumatic sau trauma. Comportamentul lor va fi afectat în aºa mãsurã încât
ei nu vor mai fi capabili sã reacþioneze aºa
cum ar reacþiona în mod normal o
persoanã de vârsta lor.
Este posibil ca ei sã:
• se depersonalizeze de experienþa
abuzivã ºi sã o priveascã ca ºi cum i s-a
întâmplat altcuiva;
• nu îºi aminteascã unde au fost ºi ce s-a
întâmplat;
• arate apatici ºi dezinteresaþi sau
„inerþi”;
• li se întâmple sã aibã „flash-back-uri” ºi
sã devinã extrem de stresaþi;
• dezvolte un ataºament emoþional faþã
de abuzator ºi sã caute sã-l protejeze;
• fie temãtori ºi sã le fie fricã.
2. Recuperarea ºi însãnãtoºirea copiilor care
au fost traumatizaþi prin exploatare este un
proces îndelungat în care este nevoie, atât
de timp, cât ºi de asistenþã de specialitate.
În tot acest timp, ei pot sã manifeste
ostilitate faþã de salvatorii lor ºi sã aibã
mari dificultãþi în a se încrede ºi integra în
noua lor situaþie. Cu cât timpul dintre
contactul avut cu traficanþii ºi momentul
interviului este mai mare, cu atât se vor
simþi mai în siguranþã ºi mai dispuºi sã
dezvãluie detaliile experienþei trãite.
3. Copilul poate fi terorizat de ameninþãrile
traficanþilor cu rãzbunarea împotriva lui
sau a familiei sau de posibilitatea de a
suporta ruºinea respingerii de cãtre propria
familie. Copilul mai poate fi îngrozit ºi de
faptul cã ar putea fi judecat pentru
comiterea unor infracþiuni.
4. Este posibil ca victima de vârstã micã sã
nege faptul cã a fost traficatã, sã nu fie
capabilã sã dea informaþii coerente, sã se
contrazicã în propriile afirmaþii.

5. În cazul unui copil, nu poate fi folositã nici
un fel de recompensã în schimbul
mãrturiei lor, aºa cum se întâmplã în cazul
adulþilor cãrora li se oferã o reºedinþã
sigurã. Siguranþa unui copil nu poate fi
niciodatã pusã în pericol doar pentru a
asigura o condamnare.
6. Un ofiþer de investigaþie trebuie sã facã faþã
unor provocãri rezultate din nevoia de a:
• identifica dacã tânãrul este cu adevãrat
victima unei operaþiuni de trafic;
• identifica dacã tânãrul are sub 18 ani ºi
deci beneficiazã de prezumpþia cã a fost
victima unei operaþiuni de trafic;
• stabilirea faptului dacã victima poate fi
sau nu un martor de folos în procesul
intentat traficanþilor.
• o evaluare a riscurilor în ceea ce
priveºte siguranta copilului traficat ºi a
familiei sau apropiaþiilor lui, pentru a
se realiza o protecþie cât mai adecvatã.
(evaluarea riscurilor trebuie sã ia în
considerare pericolele existente în
timpul procedurilor legale, dar ºi
ulterior, atât în þara de origine, de
destinaþie sau altã þarã).
• Interesul superior al copilului primeazã.
Asta ar putea însemna cã interviul s-ar
putea sã nu se realizeze deloc, de
exemplu dacã interesul copilului
dicteazã cã victima trebuie reunitã în
cel mai scurt timp cu familia sa.
7. Ghid de interviu.
Intervievarea copiilor în anchetele penale
este o abilitate ºi ar trebui sã se facã doar de
cãtre ofiþerii care au fost instruiþi în acest
scop. Acest manual nu trebuie considerat
adecvat pentru o astfel de instruire, ce
înlocuieºte o specializare în domeniu.
În momentul în care devine necesarã intervievarea unui copil victimã a traficului,
trebuie luate în considerare urmãtoarele
linii directoare ºi care trebuie aplicate în
practicã atunci când se fac aranjamentele
pentru interviu:
• asiguraþi-vã cã existã o persoanã care
asistã copilul pe tot parcursul interviului. Aceastã persoanã ar putea fi o
rudã, dar numai în cazul în care nu
existã vreo suspiciune cã acea rudã este
implicatã în abuzarea copilului. În acest
caz, ar putea fi un asistent social sau o

persoanã care a avut grijã de copil din
momentul în care a fost salvat. În cazul
în care nu existã o rudã demnã de
încredere, atunci ar trebui numit un
reprezentant legal.
• În cazul în care copilul este strãin ºi nu
vorbeºte sau nu înþelege limba localã,
asiguraþi-vã cã existã o persoanã care va
avea rol de interpret ºi care va traduce
într-o manierã plãcutã.
• Genul ofiþerului de investigaþie ºi al
interpretului poate fi important; un
copil care a fost abuzat sexual ºi/sau
fizic de cãtre bãrbaþi se va simþi probabil mai în siguranþã în prezenþa unor
femei.
• Evitaþi sã luaþi mai multe interviuri
odatã. Dacã este posibil, faceþi aranjamente pentru un singur interviu, luând
în calcul timpul necesar pentru a
implica în planificarea interviului toate
autoritãþile relevante. Aveþi grijã sã
evitaþi intimidarea copilului punându-l
în prezenþa prea multor persoane, dar
pe de altã parte, este la fel de important
sã vã asiguraþi cã cel mic nu va fi supus
mai multor interviuri, riscând în felul
acesta sã retrãiascã, în mod repetat
experienþa de abuz. Toate persoanele
care vor participa la interviu trebuie sã
înþeleagã foarte clar ce rol are fiecare.
• Folosiþi întotdeauna un limbaj simplu,
þinând cont de vârsta, maturitatea
aparentã ºi dezvoltarea intelectualã a
copilului. Folosiþi un vocabular pe
mãsura înþelegerii copilului, potrivit
nivelului sãu de dezvoltare.
• Sub nici o formã, suspectul sau orice
altã persoanã care poate fi asociatã
acestuia nu trebuie sã fie prezenþi.
• Copilul trebuie sã fie protejat total de
orice contact cu media.
• Înregistraþi interviul pe suport video
sau mãcar pe o casetã audio dacã este
posibil (sau folosind orice alt tip de
aparaturã electronicã). În cazul în care
interviul este notat în scris, asiguraþi-vã
de acurateþea sa, verificând cele scrise
împreunã cu copilul la sfârºitul fiecãrui
rãspuns.
Consorþiul pentru Copiii Strãzii prezintã în
Manualul1 sãu o schemã simplã care descrie
1

Instruirea Poliţiei cu privire la Drepturile Copiilor şi
Protecţia Copilului 2004

modul cel mai potrivit de a le vorbi copiilor pe
parcursul unui interviu:
Evitaþi
Propoziþii lungi
Propoziþii
complicate
Diateza pasivã
(‘ce a fost fãcut
de el?’)
Propoziþii negative
(‘Nu i-ai spus ei?’)
Întrebãri cu mai
multe înþelesuri
Dubla negaþie
(‘Nu þi-a spus
mama ta sã nu ieºi
afarã?’)
Întrebãri ipotetice
(‘Dacã eºti obosit,
spune-mi’)

Folosiþi
Propoziþii scurte
Propoziþii simple
Diateza activã
(‘Ce a fãcut el?’)
Propoziþii fãrã
negaþie (‘I-ai spus ei?’)
Întrebãri cu un
singur înþeles
O singurã negaþie
(“Þi-a spus mama ta
sã nu ieºi afarã?’)
Abordare directã
(‘Eºti obosit?’)

O alta este cea a folosirii metodei „ascultãrii
active” atunci când se ia interviu unui copil. Se
pleacã de la premisa cã un copil este tentat sã-ºi
continue povestea dacã are parte de o încurajare
constantã la nivel verbal cât ºi non-verbal.
Copilul: Apoi m-a pãlmuit.
Intervievatorul: Te-a pãlmuit?
Copilul: Da, a fost groaznic. A durut atât de
tare ca am început sã plâng.
Intervievatorul: Te-a durut ºi te-ai simþit
groaznic?
Intervievatorul trebuie însã sã fie atent sã nu
aducã în discuþie sentimente ºi trãiri care nu au
fost exprimate de cãtre copil pentru cã puteþi
distorsiona valabilitatea mãrturiei ca dovadã.
8. Locaþia în care se desfãºoarã interviul
Locaþia poate afecta în mod semnificativ
disponibilitatea de a rãspunde copilului. În
mod ideal, locaþia ar trebui sã fie:
• Comfortabilã, prietenoasã ºi atrãgãtoare,
atât pentru copii, cât ºi pentru ofiþerii de
poliþie.
• Sã-i atragã pe copii prin lucruri ca
pãpuºile, cãrþile de colorat ºi creioane
pentru copiii mai mici sau prin finisaje
colorate pentru cei mai mari.
• O zonã privatã ºi liniºtitã.
Dacã secþia de poliþie nu este o locaþie
potrivitã, ar trebui fãcute aranjamente cu o
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•

Calitatea investigaþiei se va îmbunãtãþi în cazul
în care camera de interviu este echipatã cu o
oglindã, astfel încât interviul sã poatã fi
urmãrit din afarã, precum ºi cu un sistem de
înregistrare video.

•

organizaþie neguvernamentalã pentru
interviul sã se desfãºoare la sediul acesteia.

9. Formarea pentru inteviu
Acest lucru presupune obþinerea, înainte de
interviu, a unor informaþii elementare despre
copil. Astfel de informaþii pot fi obþinute chiar
de la copil, dar în acest caz, ar trebui sã i se ia
copilului un interviu informal, în care sã se
discute doar despre datele sale biografice ºi
istoricul sãu social. Odatã obþinute aceste date,
nu doar cã îl vor ajuta pe ofiþerul de poliþie sã
situeze copilul în ancheta penalã, ci ºi sã
construiascã o relaþie specialã cu acesta pe
parcursul interviului oficial de mai târziu.
Întrebãrile interviului trebuie stabilite
dinainte, pentru a se asigura cã sunt acoperite
toate elementele infracþiunii investigate.
Ofiþerul de poliþie trebuie sã se intereseze ce
mãsuri vor fi luate sau au fost deja luate pentru
a proteja copilul, ºi care sunt planurile pentru
viitorul apropiat al copilului, atfel încât sã fie
pregãtit sã rãspundã la eventualele întrebãri ale
copilului pe aceastã temã.
10. Evitaþi sã treziþi teamã copilului sau sã-i
creaþi confuzie
Pe parcursul interviului trebuie sã aveþi grijã sã
evitaþi sã creaþi copilului confuzie sau teamã.
Aºadar, ofiþerul de investigaþie trebuie sã:
• Rãmânã calm ºi sã se poarte atent cu
copilul pe parcursul interviului. Sã priveasã
în ochi copilul ºi cu interes, sã îi vorbeascã
dintr-o poziþie la nivelul ochilor sãi.
• Evite sã se încrunte, precum ºi sã foloseascã
un limbaj al corpului care sã-i inducã
copilului o atitudine negativã.
• Aibã înþelegere faþã de nevoile primare ale
copilului, nevoia de merge la toaletã, de a
bea ceva, de a nu putea sta nemiºcat pentru
o perioadã prea lungã.
• Foloseascã orice fel de informaþie pe care o
are despre copil într-un mod care sã-l
determine sã se simtã confortabil ºi în
siguranþã în prezenþa sa, fiind dispus sã vã
dezvãluie probleme delicate.
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Manifeste întotdeauna o atitudine
afectuoasã faþã de copil, dar sã evite sã-l
atingã. Persoana care asistã copilul la
interviu poate însã sã atingã copilul dacã
acesta devine stresat.
Explice cum va fi înregistrat interviul ºi cã
trebuie sã vorbeascã rar ºi clar.
Le facã cunoºtinþã cu celelalte persoane
prezente ºi sã le explice ce rol are fiecare.
Fie foarte sincer în legãturã cu motivul
pentru care li se ia interviul, precum ºi în
legãturã cu contextul unui proces penal,
dar folosind un limbaj ºi cuvinte pe
înþelesul copilului.
Nu emitã judecãþi sau sã îºi arate neplãcerea în cazul în care copilul dezvãluie
detaliile abuzului sau exploatãrii suferite.
Nu ofere copilului stimulente pentru faptul
cã stã de vorbã cu el.
Nu întrerupã copilul decât dacã este nevoie
sã clarifice o informaþie pe care a oferit-o
copilul.
Evite sã punã întrebãri care sugereazã
rãspunsul. Trebuie sã permitã copilului sã îºi
spunã povestea în felul sãu ºi în ritmul sãu.
Evite sã punã mai multe întrebãri odatã.
Evite sã întrebe „De ce?”, pentru cã acest
tip de întrebãri îl vor face pe copil sã se
simtã responsabil pentru cã ºi-ar fi
provocat propria exploatare.
Explice copilului cã i se garanteazã
siguranþa ºi ce se va întâmpla odatã ce
interviul va lua sfârºit. Explicaþi-i inclusiv
cã este posibil sã aibã loc un proces penal,
care va fi rolul copilului în acel proces ºi
care sunt mãsurile care s-au luat pentru a
proteja copilul împotriva traficanþilor.
Specificaþi clar copilului cã nu este obligat
sã depunã mãrturie dacã nu doreºte sã o
facã. Acest lucru poate presupune explicarea
modului în care vor fi folosite informaþiile
obþinute pe parcursul interviului.
Permitã copilului sã punã orice întrebare
considerã el cã este importantã. Sã fie
cinstit în rãspunsurile sale.
Repete copilului care sunt mãrturiile pe
care le-a depus, folosind cuvinte pe
înþelesul sãu, ºi sã-i dea posibilitatea sã facã
adãugãri la declaraþiile sale sau clarificãri
de conþinut.
În cazul în care avem de-a face cu un copil
de origine strãinã, ofiþerul trebuie sã afle
dacã doreºte sã se întoarcã în þara lui ºi la
familia lui. Trebuie sã verifice care sunt

preferinþele lui, ce origini are, dar fãrã sã
facã promisiuni despre ce se va întâmpla în
viitor. Va numi un reprezentant legal.

•

11. Ghid pentru determinarea vârstei
Adesea este dificil de spus dacã cel care se aflã
în faþa dvs. este cu adevãrat un copil sau nu.
- Întrebaþi-l câþi ani are.
- Dacã nu ºtie câþi ani are sau dacã nu credeþi
în rãspunsul pe care vi l-a dat, puneþi-i alte
întrebãri cu ajutorul cãrora sã vã puteþi
face o idee despre vârsta aproximativã a
copilului. De exemplu, „Îþi aminteºti...?”,
„Te-ai nãscut chiar în anul în care...?”,
„Mergeai la ºcoalã înainte de a....?”
- Folosiþi-vã raþionamentul pornind de la
comparaþia cu alþi copii pe care îi
cunoaºteþi.
- Chiar dacã aveþi dubii, trataþi-l ca ºi cum ar
fi copil.
- Dacã luaþi legãtura cu pãrinþii/tutorele legal
al copilului, cereþi-le sã aducã ºi documentele de identificare, dacã este posibil.

•

12. Formarea copilului pentru a depune
mãrturie în instanþã
În cazul în care copilul a fost evaluat ca fiind
un martor competent ºi este dispus sã depunã
mãrturie, atunci este important ca cel mic sã
fie bine pregãtit în acest scop.
Ofiþerul care se ocupã de caz ar trebui sã
urmeze urmãtorii paºi:
• Sã anunþe copilul, pãrinþii sau pe cei în
grija cãrora se aflã copilul care este data ºi
ora la care se vor avea loc audierile la
tribunal. Ofiþerul trebuie sã se asigure cã
existã o persoanã de sprijin ºi un tutore
legal care pot însoþi copilul în momentul
depunerii mãrturiei în instanþã.
• În mãsura în care este posibil, sã se asigure
cã mãrturia copilului poate fi transmisã
printr-o legãturã video de la o locaþie
sigurã ºi în prezenþa unei persoane de
sprijin ºi/sau a tutorelui legal.
• Dacã mãrturia se ia prin legãturã video,
copilului trebuie sã i se explice cum va
funcþiona acest proces.
• În cazul în care copilul trebuie sã fie fizic
prezent în instanþã, atunci, înainte de ziua
audierii, ofiþerul trebuie sã ducã copilul în
sala de judecatã unde va fi audiat cazul ºi
sã-i prezinte locaþia.

•

•

•

•

Copilului trebuie sã i se ofere ocazia de a
sta în boxa martorilor, iar ofiþerul va
conversa cu el pentru a-l familiariza cu
aceastã posturã.
Sã îi arate copilului unde va sta fiecare
persoanã în momentul în care va fi audiatã;
dacã este posibil, copilul va face cunoºtinþã
cu avocatul acuzãrii, înainte de a avea loc
audierile.
Sã îi explice copilului ce rol are fiecare
persoanã implicatã în acest caz, inclusiv
rolul judecãtorului, al avocatului acuzãrii,
al avocatului apãrãrii, al grefierului etc.
Sã îi explice copilului cã infractorul va fi ºi
el prezent în sala de judecatã ºi sã îi explice
de ce se va afla acesta acolo, precum ºi care
au fost mãsurile de securitate luate pentru
a-l împiedica pe infractor sã evadeze.
Sã îi explice copilului ce fel de întrebãri îi
vor fi puse ºi în ce mod va putea rãspunde
el la aceste întrebãri, de exemplu, sã-i
explice cã trebuie sã se gândeascã bine
înainte de rãspunde, sã cearã lãmuriri dacã
nu a înþeles întrebarea, sã rãspundã doar la
întrebarea care i-a fost pusã etc.
Sã îi explice copilului ce se va întâmpla
când avocatul apãrãrii îi va pune întrebãri,
asigurându-l cã statutul lui va rãmâne acela
de victimã în acest caz.

Nu uitaþi!
Dacã un copil cerºeºte, „vagabondeazã” sau este
victima unei exploatãri comerciale sexuale (în
prostituþie), NU trebuie considerat ca fiind certat
cu legea. În cazul în care legislaþia naþionalã din
þara dvs. prevede cã acestea sunt infracþiuni,
atunci legislaþia naþionalã contravine
standardelor internaþionale pentru drepturile
omului. Astfel de copii au nevoie de îngrijire ºi
protecþie. Vinovaþii sunt „clienþii”, proxeneþii,
traficanþii ºi cei care exploateazã aceºti copii ºi ei
trebuie condamnaþi, nu copiii. Trataþi copilul ca
ºi când ar avea nevoie de îngrijire sau protecþie,
sau, dacã aveþi destule dovezi pentru a construi
un caz împotriva abuzatorului, trataþi copilul ca
pe o victimã în ceea ce priveºte intervievarea ºi
procedurile ce trebuie urmate. În orice caz,
trataþi, din punct de vedere psihologic, un astfel
de copil ca pe o victimã/un supravieþuitor: fiþi
sensibil, înþelegãtor ºi manifestaþi tot timpul
compasiune.
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Material de curs 8B.

Modelul scenariului, o metoda de
intervievare a copiilor folositã de
poliþia din Olanda.
Discuþiile publice ce au avut loc în Olanda cu
privire la incest ºi abuzul sexual au determinat
o creºtere a ratei raportãrii la organele
competente a acestor crime în anii 1980. În
acelaºi timp, cercetãrile internaþionale au arãtat
cã minorii pot fi martori importanþi în ceea ce
priveºte procedurile penale.
Ideea s-a dezvoltat într-atât încât intervievarea
copiilor a devenit parte a activitãþii poliþiei,
însã numai pentru cei cu formare specialã. În
Olanda, un poliþist trebuie sã deþinã atestat
pentru intervievarea copiilor sub 13 ani, ºi
pentru asta va face un curs de 14 luni înainte
de a începe sã practice.
Interviurile au loc în încãperi speciale care se
preteazã nevoilor tinerilor ce vor fi interogaþi.
Interviurile sunt filmate pentru ca sã se asigure
cã dovada a fost luatã ºi nu va mai fi nevoie de
un alt interviu. În sistemul juridic olandez,
copilul nu este adus în sala de judecatã.
Martorul este intervievat de cãtre poliþie sau de
alte persoane competente plecând de la
premisa cã declaraþia a fost obþinutã în cele
mai bune condiþii posibile. Transcrierea
interviului este acceptatã de preºedintele curþii
ca dovadã, ºi înregistrarea video este disponibilã pentru susþinerea probelor prezentate în
faþa procurorului, avocatului apãrãrii sau
judecãtorului.
De-a lungul vremii, poliþia olandezã a
construit o metodã de intervievare a copiilor
numitã „Modelul scenariului”. Este un
instrument pentru obþinerea declaraþiilor
copiilor între 4 ºi 12 ani, considerat cel mai
bun în Olanda. Metoda este destul de
solicitantã pentru cel care realizeazã interviul ºi
presupune atât cunoºtinþe teoretice, cât mai
ales experienþã ºi formare practicã specialã.
Modelul scenariului permite intervievatorului
sã reacþioneze optim, adaptat individualitãþii
copilului ºi situaþiilor variate. Fiecare interviu
poate fi ajustat, însã în mod structurat ºi în
conformitate cu cerinþele interviului. Intervievatorul poate folosi un scenariu diferit dacã de

acest lucru este nevoie în obþinerea celor mai
bune rezultate.
Situaþia idealã este scenariul A, cel în care
copilul martor va relata în mod spontan ceea
ce s-a întamplat, ºi intervievatorul va trebui
doar sã punã întrebãri factuale pentru a primi
o informaþie cât mai detaliatã.
Dacã nu existã o relatare spontanã, intervievatorul va apela atunci la scenariul B, punând
întrebãri indirecte pentru a ajuta la povestirea
întamplãrilor sau folosind desenul sau imagini
vizuale conþinând informaþie ilicitã. Dacã
respectivul copil va începe povestirea, are loc
reîntoarcerea la scenariul A.
Dacã nici ruta indirectã nu dã rezultate, intervievatorul va apela la scenariul C, ºi va
confrunta copilul cu informaþii despre
acuzaþiile formulate. Dacã martorul va
confirma informaþiile, intervievatorul se va
reîntoarce la scenariul A ºi va pune întrebãri
mai detaliate. Dacã copilul va nega informaþia
însã, interviul se va încheia. Durata totalã a
interviului nu ar trebui sã fie mai mare de o
orã ºi jumãtate.
Modelul scenariului conþine trei pãrþi: O
introducere, o parte orientatã spre caz ºi o
încheiere. Principiile care trebuie urmate sunt:
• Interviul trebuie sã fie adaptat copilului
• Interviul trebuie sã adune dovezi
• Interviul trebuie sã fie de încredere
Pentru a adapta interviul la situaþia copilului,
intervievatorul se va orienta spre crearea unei
legãturi cu acesta. Intervievatorul îi va explica
de la început copilului ceea ce va avea loc, ºi va
cãuta susþinerea lui. Intervievatorul va fi
sensibil la nevoile copilului: nivelul sãu de
atenþie ºi concentrare, gradul de înþelegere sau
dorinþa de a se implica în acest proces.
Pentru stângerea dovezilor, intervie-vatorul va
pune întrebãri despre evenimente concrete ºi
tot ceea ce þine de circumstanþe ºi va cautã
permanent ºi activ posibilitaþi alternative sau
suspecþi dincolo de acuzaþiile formulate.
Pentru obþinerea unui interviu de încredere,
intervievatorul trebuie sã se asigure cã
respectivul copil a înþeles pe deplin întrebãrile.
Orice informaþie pe care copilul o va furniza
trebuie sã fie datã voluntar. Intervievatorul va
folosi tehnicile Modelului Scenariului. Se va

asigura de douã ori de rãspunsuri ºi va evita sã
influenþeze în orice fel rãspunsurile copilului.
Poliþia olandezã este pregãtitã sã recunoascã
pericolul pe care-l constituie lipsa de egalitate
în ceea ce priveºte raportul copil – intervie-

vator. Sarcina celui care realizeazã interviul
este de a determina copilul sã povesteascã
datele factuale ºi sã ofere informaþii detaliate.
Pentru realizarea acestui scop, intervievatorul
trebuie sã-ºi minimizeze influenþa.
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Modelul scenariului
INTRODUCERE
Prezentaţi rolul şi scopul interviului
Lăsaţi-l pe copil să aleagă: va vorbi
imediat sau mai întâi se va juca
Realizaţi o legătură cu copilul

CENTRAREA PE CAZ
Întrebări cu final deschis

Copilul povesteşte
Scenariul A
Stimulaţi-i liber amintirile
Explicaţi regulile
Lucraţi la reamintirea
faptelor:
• Întrebări cu final deschis
• Întrebări de verificare
• Clarificaţi mai întâi
faptele şi pe urmă
circumstanţele
• Contextele şi episoadele
specifice
• Ipoteze
alternative/suspecţi

INCHEIEREA
Alţi suspecţi?
Lucruri de clarificat sau
întrebat?
Felicitaţi copilul
Perioada de destindere/
perioada de joacă
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Copilul refuză să
povestească
Scenariul B
Întrebări indirecte
Desen

Copilul refuză să
povestească
Scenariul C
Confruntarea cu
informaţiile

Sesiunea

9

PRINCIPALELE INSTITUÞII
RESPONSABILE ºI ROLURILE
LOR
Obiective:
Aceastã sesiune aruncã o privire asupra
diverselor instituþii care pot fi luate în
considerare în combaterea traficului de copii,
identificând rolurile ce revin fiecãruia dintre ei.
Participanþii sunt încurajaþi sã caute modalitãþi
de a colabora cu aceste instituþii.

Instrucþiuni pentru formatori:
Acestã sesiune are o importantã componentã
practicã. Are douã aspecte: unul constã în a
face participanþii sã obþinã o serie de informaþii
despre instituþii ºi rolurile lor, ºi un altul
constã în a-i face sã conºtientizeze multiplele
posibilitãþi de cooperare între ei. Este o sesiune
lungã aºa cã planificaþi timpul cu grijã.
Inaintea sesiunii, uitaþi-vã peste Fiºa de lucru
9A pentru specificul þãrii ºi verificaþi dacã
acesta corespunde. Adãugaþi sau ºtergeþi
informaþia dacã este necesar. Participanþii
trebuie sã ºtie clar cine ºi ce face în þara
dumneavoastrã, care sunt rolurile ºi limitele
activitãþii diferitelor instituþii. Lãsaþi participanþii sã sugereze schimbãri pe care le
considerã necesare în descrierea rolurilor din
fiºa de lucru.
Dacã preferaþi, puteþi folosi fiºa 9A ca bazã
informativã ºi puteþi realiza pe flipchart o
Hartã a instituþiilor. Asiguraþi-vã cã realizaþi în
hartã ºi legãturile între diferitele instituþii
responsabile cu protecþia copilului victimã a
traficului.
Este oferit în cadrul Fiºa de lucru 9B un studiu
de caz la care s-ar putea preta un joc de rol.
Lãsaþi participanþii sã hotãrascã care sunt
instituþiile relevante, ºi ce roluri pot fi jucate.
Ar fi bine ca în fiecare grup de joc de rol sã
existe cel puþin o persoanã care sã cunoascã
activitatea instituþiei pe care o va reprezenta;
altfel, participanþii nu pot avea siguranþa

corectitudinii ºi aplicabilitãþii deciziilor lor.
Dacã jocul de rol nu se potriveºte sesiunii,
poate fi înlocuit cu discutarea studiului de caz
ºi a instituþiilor implicate.
Este important ca în aceastã sesiune sã
includeþi discuþii despre modul în care
susþinãtorii pot colabora ºi valoarea muncii în
echipã. În acest mod, participanþii vor realiza
modul în care pot folosi contactele ºi
informaþiile din curs pentru a îmbunãtaþi
realizarea sarcinilor pentru copii pe viitor.
Folosiþi Materialul de curs 9A (cea care descrie
sistemul existent în Italia) ca punct de plecare
pentru discuþie.
În ceea ce priveºte contextul soluþiilor, este
optim sã aduceþi în discuþie tema Sistemului
Naþional de Referire a Cazurilor ca modalitate
de combatere a traficului de fiinþe umane ºi
posibilitatea de adoptare a unui astfel de
mecanism în þarã. (Materialul de curs 9B).
Dacã un astfel de mecanism naþional existã
deja, asiguraþi-vã cã participanþii ºtiu cum
funcþioneazã ºi cum va funcþiona pe viitor.
Pregãtiþi o fiºã care sã conþinã astfel de
informaþii ºi oferiþi-o participanþilor.
Dacã existã un plan naþional de combatere a
traficului de fiinþe umane, acesta ar putea
constitui o informaþie folositoare ºi un punct
de plecare în discuþii. Ar trebui sã obtineþi
informaþii despre aceasta ºi sã le înmânaþi
participanþiilor.
O listã de contacte utile este folositoare pentru
a fi înmânatã participanþiilor la sfârºitul
cursului. Un astfel de model este prezentat în
Fiºa 5. Participanþii ar putea folosi metoda
brainstormingului pentru a o completa. Puteþi,
de asemenea, sã o completaþi ºi dumneavoastrã
anterior ºi sã o distribuiþi la sfârºitul sesiunii.

Formatul workshopului:
a. Participanþii primesc Fiºa de Lucru 9A.
Lucrând împreunã, într-un singur grup,
ei cad de acord asupra categoriilor de
instituþii care se gãsesc în þara lor,
precum ºi asupra rolurilor pe care le au
aceºtia. Analizeazã dacã instituþiile îºi
îndeplinesc sau nu rolurile descrise.
b. Alternativ, participanþii folosesc brinstormingul pentru a construi o ‘Hartã a Instituþiilor’. Se deseneazã serviciile identificate pe flipchart ºi se marcheazã conexiunile
existente între servicii.

c. Participanþilor li se înmâneazã Studiul de
Caz din fiºa de lucru 9B. Îl citesc
individual.
d. Participanþii se împart în maxim ºase
grupe alcãtuite din 4-5 persoane, iar
fiecãrui grup îi este atribuit un rol.
Rolurile sunt:
1. Ofiþeri responsabili cu aplicarea
legii/serviciile de urmãrire penalã
2. Organisme de stat (Ministerul
Educaþiei, Ministerul Solidaritãþii ºi
Familie etc.)
3. Agenþii de Protecþia Copilului
4. ONG-uri ºi organizaþii internaþionale
5. Pãrinþi/ºcoli
6. Ambasade/consulate
Grupele trebuie sã se poziþioneze ºi sã
gândeascã în spiritul rolului atribuit fiecãreia ºi
sã analizeze cazul din aceastã perspectivã,
rãspunzând la întrebãrile listate la finalul
studiului de caz.
e. Fiecare grupã raporteazã care au fost
rãspunsurile sale în cadrul grupului
lãrgit. Rezultatele obþinute de fiecare
grupã vor fi notate pe flipchart.
f. Alternativ, purtaþi o discuþie despre
studiul de caz, folosind întrebãrile
propuse la sfârºitul acestuia.
g. Folosiþi materialul de curs 9A pentru a
explica modul în care copiii traficaþi din
Italia sunt asistaþi. Purtaþi o discuþie
generalã despre modul în care instituþiile
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din þarã pot realiza împreunã o protecþie
mai bunã. Începeþi cu aceste întrebãri: Ce
tip de colaborare din partea altor
susþinãtori pot sã vã ajute sã protejaþi mai
bine copilul?Ce iniþiative puteþi lua pentru
a vã asigura aceastã colaborare?
h. Folosiþi fiºa 9C pentru a prezenta
Sistemul Naþional de Referire a
Cazurilor. Cereþi sugestii despre modul
în care aceastã structurã ar putea
funcþiona în þarã. Alternativ, oferiþi
informaþia despre actualul Sistem
Naþional de Referire a Cazurilor sau
despre Planul Naþional de Acþiune ºi
întrebaþi participanþii cum ar putea /
cum pot sã lucreze cu aceste instrumente.
i. Formatorul prezintã un model de „Fiºã a
persoanelor de Contact” (din cadrul fiºei
9C). Participanþii se strãduiesc împreunã
sã completeze acestã fiºã.
j. Alternativ, formatorul poate sã le
prezinte o fiºã gata completatã pe care
participanþii o pot revizui ºi pãstra.
Resurse/Materiale
necesare: Fiºele de Lucru
9A ºi 9B, 9C, Fiºele 9A si
9B, flip chart, marker,
instumente de scris.

Timp estimat:
3 ore ºi 30 de
minute.

Fiºa de Lucru 9A:
Principalele instituþii responsabile ºi rolurile lor
Susþinãtori
1. Aplicarea
legii

Actori
Poliþia
Poliþia de
Frontierã
Serviciile de
Emigrare

2.
Procuratura

Procurorul

3. Instanþele
de judecatã

Completul de
judecatã

Rol
• Previn activitãþile ilegale ºi
infracþiunile
• Menþin liniºtea ºi ordinea
• Protejeazã viaþa ºi proprietatea
• Investigheazã infracþiunile la
indicaþiile Procurorului
• Colecteazã probe
• Efectuazã arestarea suspecþilor
• Efectueazã percheziþia în vederea
colectãrii probelor ºi confiscã
aceste probe
• Depun plângere la Procuraturã ºi
fac recomandãrile necesare
• Investigheazã plângerile
• Conduce investigaþia poliþiei în
cazuri de infracþiune
• Colecteazã, examineazã ºi
analizeazã probele
• Stabileºte încadrarea infracþiunii,
în cazul în care s-a comis vreuna.
• Respinge plângerile sau sentinþa de
condamnare (sau capetele de
acuzare aduse oficial în instanþã )
• Aduce cazul în faþa instanþei
pentru a obþine condamnarea
infractorului
• Elibereazã mandatul de arestare a
suspecþilor
• Elibereazã ordinul de încarcerare
• Dispune eliberarea condiþionatã
sau ordinul de restricþie
• Dispune analiza laboratorului de
criminalisticã
• Dã ordinul de percheziþie ºi
confiscare a probelor
• Efectueazã audieri preliminare ale
celor arestaþi sau reþinuþi
• Efectueazã audierile în instanþã
• Audiazã faptele aferente cazului ºi
determinã sub incidenþa cãrei legi
se înscriu acestea
• Determinã gradul de vinovãþie sau
nevinovãþie al acuzatului
• Impune pedeapsa sau sentinþa
Dispune alte mãsuri alternative
(alternative la pedeapsa cu închisoarea:
eliberarea condiþionatã, servicii în
slujba comunitãþii, sentinþã cu
suspendare, instruire profesionalã)

Funcþioneazã?
•

•

•
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Susþinãtori
4. Sistemul de
Protecþia
Copilului

Actori
Asistentul
social
Tutorele legal
Doctorul
Psihologul

Rol
Funcþioneazã?
a) Managementul cazului
• Lucreazã împreunã cu copiii
victime pentru a identifica ce
nevoi ºi probleme au aceºtia,
pentru a evalua problemele de
ordin psihologic ºi pentru a gãsi ºi
implementa soluþiile adecvate.
• Efectueazã investigaþii ale cazurilor
sociale, evaluãri de diagnostic ºi
elaboreazã planuri de reabilitare.
• Oferã copiilor sprijinul, consilierea
ºi motivaþia de care au nevoie pe
parcursul
implementãrii
planurilor de reabilitare.
b) Asistenþã pe parcursul procedurilor legale/proceselor în instanþã
• pregãteºte/trimite rapoarte de
studiu ale unor cazuri sociale
precum ºi evaluãri ale cazului ºi
recomandãri pentru protejarea
interesului suprem al copilului.
• Consiliazã actorii implicaþi în
procesul de judecatã în instanþã cu
privire la: aplicarea procedurilor
într-o manierã apropiatã de copil
(child-friendly)
• Asigurã prezenþa/reprezentarea
copiilor pe parcursul audierilor în
instanþã.
• Însoþeºte ºi consiliazã copiii pe
parcursul anchetei ºi al procesului
de judecatã.
• Consiliazã copiii ºi familiile lor cu
privire la starea ºi evoluþia cazului
c) Furnizarea unor servicii ºi facilitãþi
de reabilitare ºi reintegrare
• Oferã consiliere socialã ºi asistenþã
în vederea reabilitãrii copilului
victimã
• Oferã consiliere în vederea pregãtirii pentru reintegrarea socialã a
copiilor
• Faciliteazã reunificarea familiei
• Asistã copiii în procesul lor de
reintegrare în sânul comunitãþii,
facilitându-le accesul la ºcoalã, la
instruire profesionalã, precum ºi la
alte programe sau activitãþi ale
comunitãþii.
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Susþinãtori
5.
Comunitatea

Actori
Biserica,
ºcolile ONGurile,
organizaþiile
comunitare,
reþele de
protecþia
copilului
mass-media,
universitãþi
etc.

6. Sectorul
privat

Industria de
turism,
transporturi,
ºoferi de taxi,
Conducerea
executivã a
hotelurilor ºi
restaurantelor,
a locaþiilor
destinate
relaxãrii ºi
distracþiei

8. Altele
•
•
•

Rol
• Prevenirea infracþiunilor
• Detectarea ºi denunþarea
infracþiunilor
• Linii telefonice gratuite
• Servicii de sprijinire ºi asistenþã
pentru victime (adãpost, servicii
medicale, psiho-sociale ºi
economice)
• Reabilitare/educare
• Reintegrare
• Militare
• Prevenirea exploatãrii
• Prevenirea infracþiunilor prin
conºtientizare
• Detectarea ºi denunþarea actelor
de exploatare
• Codul de conduitã pentru
Protecþia Copiilor împotriva
exploatãrii lor (sexuale)
• Prevenirea exploatãrii

Funcþioneazã?
•

•

Ministerul Educaþiei
Ministerul de Interne
Ministerul Afacerilor Externe

Roluri:
• Implementarea politicilor
• Asigurarea cooperarii între autoritãþile naþionale
• Asigurarea documentaþiei legale
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Fiºa de lucru 9B
STUDIU DE CAZ: Elena ºi Ana
Într-un sat din þara A trãiesc douã fete, bune
prietene. Numele lor sunt Elena ºi Ana ºi
amândouã au 16 ani. Elena a abandonat ºcoala.
Ea este cea mai mare dintre copiii familiei iar
pãrinþii sunt sãraci, aºa cã decide cã nu are rost
sã continue ºcoala ºi cã ar trebui sã gãseascã de
lucru pentru a îºi ajuta pãrinþii. Însã nu poate
gãsi nimic de lucru în satul ei. Câteodatã ajutã
un prieten de familie care este fermier ºi merge
la piaþã pentru a-i vinde legumele. Dar acesta
nu o poate plãti prea mult.
La piaþã, Elena întâlneºte o femeie care-i
cunoaºte familia ºi intrã în vorbã cu ea. Femeia
îi spune cã în strãinãtate se gãsesc o mulþime
de slujbe bune ºi cã ar putea-o recomanda
unui bãrbat care ar putea sã-i gãseascã o asfel
de slujbã. Elena este încântatã. Îºi noteazã
numele ºi numãrul de telefon al persoanei de
contact.
Elena o convinge pe Ana cã amândouã ar
trebui sã plece din þarã, împreunã. Ana este de
acord. Îi lipseºte Elena la ºcoalã ºi oricum, are
probleme acasã. Ele contacteazã telefonic
persoana recomandatã de prietena de familie a
Elenaei. Numele sãu este ªtefan. El le dã fetelor
o adresã din capitala þãrii A ºi le spune sã
meargã acolo pentru a se întâlni cu el weekend-ul urmãtor.
Cele douã fete pleacã împreunul cu autobuzul.
Pãrinþii Elenei sunt fericiþi pentru ea dar ºi
oarecum îngrijoraþi pentru cã fetele nu au
decât adresa la care vor merge în capitalã ºi un
nume de contact, ªtefan. Ana nu le spune
pãrinþilor ei cã pleacã din sat, le scrie doar o
scrisoare pe care o lasã în casã ca ei sã o poatã
gãsi mai târziu. Fetele promit pãrinþilor Elenei
cã le vor scrie de îndatã ce se vor instala la
noua slujbã din strãinãtate ºi cã le vor trimite
bani. Dupã un drum lung ºi obositor, felele
sosesc în oraº ºi merg la adresa indicatã. În cele
din urmã soseºte ºi ªtefan. Pare sã fie foarte
drãguþ. Le duce în apartamentul sãu ºi le oferã
un loc de dormit pe podea. El le explicã fetelor
cã, pentru a putea merge în strãinãtate, au
nevoie de documente de cãlãtorie ºi cã dureazã
câteva zile sã facã rost de ele. Cum fetele nu au
nici un ban, le dã el niºte bani, spunându-le cã
pot sã-i înapoieze datoria mai târziu când or sã
câºtige ºi ele bani buni.
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Sunt procurate paºapoartele pentru fete. A
costat ceva pentru cã ªtefan a trebuit sã
mituiascã notarul ca sã obþinã formulare false
de consimþãmânt care sã ateste cã pãrinþii au
consimþit la eliberarea paºapoartelor ºi la
cãlãtoria în strãinãtate a fetelor lor. ªtefan face
rost ºi de biletele cu care fetele vor ajunge la
destinaþie, despre care li se spune cã va fi þara
B. Este destul de evaziv în ceea ce priveºte
slujba pe care o vor avea fetele acolo, dar ele
sunt fericite cã pleacã ºi nu doresc sã-l batã la
cap prea mult.
Dupã câteva zile petrecute în apartament,
fetele sunt duse la garã ºi trimise la destinaþie
de cãtre ªtefan. El le explicã fetelor cã un
prieten de-al lui le va aºtepta la sosirea în þara
B. Prietenul lui le va face rost de slujbe ºi va
colecta datoria pe care o au la el în primele
sãptãmâni în care vor începe sã câºtige bani.
Fetele nu ºtiu exact câþi bani îi datoreazã lui
ªtefan.
Trenul se opreºte la graniþã ºi unul din poliþiºti
examineazã paºapoartele ºi documentele
fetelor. Le întreabã unde merg iar ele îi
rãspund cã merg în þara B sã se întâlneascã cu
un prieten.
În ziua urmãtoare fetele ajung la destinaþie. În
garã sunt întâmpinate de prietenul lui ªtefan
care se numeºte Yuri. Nu s-a comportat de loc
prieteneºte cu ele. Insistã sã le ia documentele.
Apoi le duce într-o camerã de hotel unde se
mai aflã alte câteva fete. Sunt acolo ºi câþiva
bãrbaþi care se uitã la fete, cerându-le sã se
dezbrace ºi verificându-le vârsta. Spre
disperarea fetelor, Yuri le „vinde” pe Elena ºi
Ana unuia dintre bãrbaþi ºi le spune cã acesta
este noul lor patron ºi cã vor lucra într-un
magazin. Fetele vãd cu ochii lor cã Yuri
primeºte foarte mulþi bani. Yuri le spune cã o
parte din aceºti bani îi va folosi pentru a plãti
datoria pe care o au la ªtefan. Yuri înmâneazã
noului patron paºapoartele ºi documentele
fetelor.
Numele patronului este Adrian. El duce fetele
într-un apartament de la periferia oraºului.
Adrian nu poate comunica farte bine cu Ana ºi
Elena pentru cã nu vorbeºte limba lor, iar ele
înþeleg doar foarte puþin din ceea ce spune el.
Odatã ajunºi la apartament, Adrian devine
foarte violent. Þipã la ele ºi le spune cã vor
lucra pentru el ca prostituate ºi le violeazã pe

rând, cu cealaltã de faþã, pentru a le demonstra
cã vorbeºte serios.
De aici încolo, pentru Ana ºi Elena începe o
viaþã de coºmar. Adrian încuie fetele în
apartament ºi nu le permite sã iasã decât
pentru a întâlni clienþii. El le aduce de mâncare
ºi, din când în când, produse de igienã
personalã. Le forþeazã sã ia contraceptive orale.
La început, fetele au protestat ºi au plâns, dar
fãrã nici un rezultat. Adrian le spune doar cã,
pentru fiecare client pe care refuzã sã-l
serveascã, îi vor datora ºi mai mulþi bani decât
l-a costat achiziþionarea lor. Cu cât vor
continua cu acest comportament, cu atât le va
lua mai mult sã îi plãteascã înapoi datoria, le
spune el fetelor. Le promite cã de îndatã ce îºi
vor plãti datoria, va începe sã le dea ºi lor ceva
bani ca sã poatã trimite acasã.
Viaþa în apartament este ca într-o închisoare.
Când se aflã înãuntru, uºile sunt încuiate ºi nu
pot ieºi afarã. Când sunt scoase afarã, sunt
întotdeauna însoþite de Yuri sau de unul din
angajaþii lui. Sunt duse cu maºina la casa sau
apartamentul vreunui client, iar „protectorul”
aºteaptã afarã. Când clientul a terminat cu ele,
„protectorul” duce fetele înapoi la apartament.
Fetele sunt nefericite, deprimate ºi suferã cu
sãnãtatea. Nu vorbesc limba locului, nu ºtiu
exact unde se aflã ºi nu au cum sã comunice cu
vreun cunoscut. Uneori trebuie sã ofere servicii
sexuale pentru pânã la 5 clienþi pe noapte.
Aceastã situaþie continuã pentru 10 luni.
Unuia dintre clienþii Anei îi place sã îºi
satisfacã perversiunile sexuale cu ea. A mai fost
în casa acestui client în douã rânduri ºi s-a
întors la apartament traumatizatã ºi plinã de
vânãtãi din cauza agresiunilor fizice ale acestui
client. Într-una din zile, când „protectorul” i-a
spus cã va merge din nou la acest client, pe
Ana a apucat-o disperarea. A deschis fereastra
de la apartament ºi a sãrit.
Elena nu poate ieºi afarã sã meargã la ea. Poate
doar sã vadã trupul Anei prãbuºit pe pãmânt
sub fereastra apartamentului.
În cele din urmã, niºte poliþiºti îºi fac apariþia
pentru a face cercetãri în legãturã cu moartea
fetei. În momentul în care nu pot pãtrunde în
apartament ºi o aud pe Elena strigând din
interior, poliþiºtii sparg uºa. O gãsesc pe Elena
în stare de ºoc ºi disperatã.

Elena este dusã la secþia de poliþie unde este
chestionatã în legãturã cu moartea fetei. Are
nevoie de un traducãtor care însã nu poate sosi
decât a doua zi, aºa cã va petrece noaptea la
secþia de poliþie. I se cer documentele, dar nu le
are pentru cã Adrian le-a pãstrat asupra lui ºi
nu i le-a mai dat ei înapoi.
În timpul interogatoriului de a doua zi, Elena
este întrebatã cum a ajuns în apartament ºi ce
ºtie despre Adrian ºi prietenii lui. Îi este fricã sã
le spunã ceva poliþiºtilor. Este îngrozitã de
gândul cã pãrinþii ei vor afla despre ceea ce i sa întâmplat ºi cã pãrinþii Anei o vor învinovãþi
pentru moartea fetei lor. Preferã sã spunã cât
mai puþin posibil. Poliþiºtii din þara B sunt
supãraþi pe ea, o acuzã de refuzul de a coopera
ºi o trimit în instanþã ca pe orice emigrant
ilegal. Se emite ordinul de deportare a Elenei
înapoi în þara A.
La aproape ºase sãptãmâni dupã ce a fost
scoasã din apartament, Elena este deportatã în
þara de origine. Este preluatã de la poliþiºtii din
þara B de cãtre cei din þara A. Poliþia din þara A
o bagã într-un centru de detenþie ºi o acuzã
pentru faptul cã nu are documente. Elena
petrece douã luni în detenþie. I se efectueazã
un control medical în aceastã perioadã ºi i se
spune cã este seropozitivã. În cele din urmã
este eliberatã.
Odatã eliberatã, Elenei îi este teamã sã meargã
acasã. Îi este ºi ruºine ºi fricã. Nu are o
locuinþã, o slujbã ºi nici bani.
Elena începe sã se prostitueze pe strãzile
capitalei pentru a supravieþui.
Întrebãri:
1. Dacã þara aceasta ar fi fost Þara A din
Studiul de caz, ce acþiuni aþi fi putut
întreprinde în favoarea Elenei ºi a Anei?
2. Din ce motiv aþi fi întreprins aceste acþiuni?
3. De ce abilitãþi aþi fi avut nevoie pentru a
întreprinde aceste acþiuni speciale?
4. V-aþi fi putut folosi de cooperarea celorlaþi?
Dacã da, ce fel de cooperare v-ar fi plãcut
sã primiþi din partea lor?
5. Aveþi aºteptãri în ceea ce priveºte rolurile
celorlate grupe, ºi dacã da, în ce constau
aceste aºteptãri?
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Fiºã de lucru 9C
Fiºa persoanelor de contact
Întrebãri speciale la care trebuie sã se gândeascã participanþii atunci când vor completa aceastã fiºã:
• În domeniul aplicãrii legii: existã unitãþi speciale în cadrul secþiei dvs. de poliþie? Existã
vreun ofiþer specializat în lucrul cu copiii?
• În asistenþã socialã: ºtiþi cum puteþi lua legãtura cu asistentul social de serviciu?
• În comunitate: exemple de actori implicaþi pot include: clinicile ºi spitalele locale; ºcolile
locale; linile telefonice gratuite – de ex., linii telefonice de consiliere pentru copii; centre
de crizã pentru refugiaþi; centre de reabilitare în urma consumului de droguri; opinia sau
sfatul unei persoane în care puteþi avea încredere; organizaþiile neguvernamentale sau
comunitare – cele care oferã adãpost pentru copiii strãzi sau pentru cei ai cãror pãrinþi
sau reprezentanþi legali nu pot fi identificaþi/ cele care oferã consiliere cu privire la
tratamentul adecvat care trebuie aplicat copiilor/ cele care oferã servicii medicale,
asistenþã legalã; grupurile religioase de sprijin, biserici, moschei, temple etc;
• organizaþiile internaþionale: existã oficii ale organizaþiilor internaþionale care sã
funcþioneze în scopul combaterii traficului de fiinþe umane?

Fiºa persoanelor de contact
Denumirea
instituþiei /
organizaþiei
/unitãþii

Tipul de
servicii /
asistenþã
oferite

Principala/le
persoanã/e
de contact

Detalii de
Orele la
contact
care poate
(adresã,
fi gãsit
telefon – la
birou/mobil
/, email, fax)

Persoana
de contact
în afara
programului de
lucru

Indicii ºi
informaþii
suplimentare
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Material de curs 9A

Italia: asistenþa victimelor traficului;
articolul 18 din decretul legisltiv
nr. 286/98
În demersul combaterii traficului de persoane,
în Italia s-au luat o serie de mãsuri legislative ºi
umanitare pentru a se face faþã influxului
masiv de femei traficate provenite din Europa
de Est ºi Africa.
Departamentul Italian pentru ªanse Egale coordoneazã o Comisie interministerialã cu rolul de a
asigura implementarea articolului 18 din decretul
nr. 18/98. Prin acest articol, Italia a încercat sã
rãspundã problematicii traficului de fiinþe umane.
Prin acesta se asigurã acordarea dreptului de
rezidenþã victimelor traficului ºi programe de
asistenþã pentru reintegrarea lor socialã.
Articolul 18 este un instrument legal, dar ºi o
mãsurã umanitarã. Permite asistarea ºi
protecþia femeilor traficate care, altfel, ar putea
fi privite nu ca ºi victime ale unei infracþiuni, ci
ca infractoare în sine.
Asigurarea acestor facilitãþi pentru victimã nu
impune ºi raportarea victimei la poliþie. În
schimb, asigurã autoritãþilor informaþii ºi
cooperare. Mãsura este inovativã pentru cã
presupune protecþie imediatã pentru toate
victimele traficului de fiinþe umane ºi aduce
cooperarea ºi participarea lor la investigaþie.
Premisa de la care se pleacã este aceea cã
victimele pot colabora mai bine dacã se aflã
într-o poziþie de securitate ºi atunci când
beneficiazã de drepturi.
Dreptul este acordat „oricând poliþia, investigaþiile sau procedele juridice care se ocupã de
astfel de infracþiuni. sau oricând serviciile sociale
ale autoritãþii locale, în timpul desfãºurãrii
activitãþilor de asistenþã socialã, identificã
situaþii de abuz sau gravã exploatare ale
cetãþenilor strãini, sau oricând siguranþa
presupuºilor cetaþeni strãini este pusã în pericol
în încercarea de a scapã de organizaþia
criminalã, care se ocupã cu una din infracþiunile
mai sus menþionate, sau ca ºi consecinþã a
declaraþiilor fãcute în timpul investigaþiilor
preliminare sau în timpul desfãºurãrii
procesului.” (Articolul 18, paragraful 1)
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Cererea de acordare a dreptului de rezidenþã
poate fi realizatã de autoritãþile locale sau de
cãtre o organizaþie privatã. Decizia acordãrii
dreptului este preluatã de un reprezentant legal
care trebuie sã fie informat despre programul
de reintegrare socialã a victimei. Dreptul de
rezidenþã este acordat iniþial pentru 6 luni.
Poate fi prelungit pe o perioadã de încã un an
sau chiar mai mult dacã procedurile legale o
cer. Dreptul este anulat dacã victima renunþã la
programul de integrare care i-a fost aplicat.
În cadrul articolului 18 se menþioneazã cã se
acorda fonduri naþionale cãtre Departamentul
de ªanse Egale pentru a susþine douã tipuri de
programe: programe de protecþie socialã ºi
iniþiative.
Proiectele de protecþie socialã asigurã protecþie
socialã strãinilor, femei ºi copii, victime ale
traficului. Acestea pot include permise speciale
de rezidenþã, adãposturi, informare cu privire
la drepturi, asigurãri de sãnatate ºi asigurãri
sociale, îngrijire medicalã ºi psihologicã,
asistare în gãsirea unui loc de muncã, cursuri
vocaþionale, suport legal, precum ºi serviciile
unui translator pe tot parcursul procedurilor.
Se sperã cã în acest fel victimele vor fi
încurajate sã coopereze cu autoritãþiile pentru
identificarea traficanþilor, mai ales în timpul
procesului penal.
Aceste programe sunt susþinute prin iniþiative
de genul campaniilor de sensibilizare, cercetãri,
activitãþi de formare pentru cei care se ocupã
de programele sociale, atât din sectorul public,
cât ºi din cel privat, asistenþã tehnicã ºi
monitorizarea proiectelor. Cea mai relevantã
iniþiativã de acest gen a fost crearea unei linii
telefonice gratuite de sprijin, care ajutã victimele traficului sã contacteze profesioniºti care
le pot ajuta. Linia a luat fiinþã în anul 2000.
Alte douã initiaþive importante sunt:
• Monitorizarea naþionalã a activitãþilor ºi
rapoartele împotriva traficanþilor (în
subordinea Departamentului de la
Universitatea din Trento)
• Asistarea ºi repatrierea voluntarã a victimelor traficului în þãrile lor de origine (în
colaborare cu Ministerul de Interne ºi
Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþie). Douã sute de cazuri au fost asistate
într-o perioadã de 5 ani de activitate.

Material de curs 9B

•

Sisteme Naþionale de Referire
a Cazurilor

•

Un Sistem Naþional de Referire a Cazurilor
(SNRC) este un proces în care diverºii actori
sociali ºi instituþii cu responsabilitãþi în
domeniul prevenirii ºi combaterii traficului de
copii, identificã persoanele care se presupune
cã au fost traficate, iar prin colaborarea dintre
ei, se asigurã referirea victimelor cãtre serviciile
specializate. Organele de aplicare a legii sunt,
probabil, principala autoritate responsabilã cu
identificarea victimelor, dar mai sunt o serie de
alte instituþii ºi persoane care pot interveni
pentru o presupusã victimã ºi care sunt, deci, o
sursã importantã de informaþii. Un SNRC bine
pus la punct ºi din care fac parte aceste
instituþii ar trebui sã implice toþii partenerii în
acest proces de identificare a victimelor.
În Republica Moldova, un SNRC funcþioneazã
încã de la începutul anului 2004. S-a creat un
cadru de coooperare în care toþi actorii publici
îºi îndeplinesc obligaþia de a proteja ºi promova
drepturile umane ale persoanelor traficate.
Eforturile lor sunt coordonate printr-un parteneriat strategic între autoritãþile responsabile
cu aplicarea legii ºi societatea civilã.
Obiectivele principale ale SNRC sunt acelea de
a se asigura cã drepturile victimelor traficului
sunt respectate ºi de a oferi o soluþie eficientã
de referire a victimelor cãtre serviciile
specializate existente. În Moldova, acest lucru
înseamnã cã SNRC:
• oferã îndrumare cu privire la cum se
identificã persoanele traficate tratându-le
într-un mod adecvat, respectându-le
drepturile ºi acordându-le puterea de a lua
singure acele decizii care le pot afecta
cursul vieþii.
• oferã un sistem pentru referirea persoanelor traficate cãtre agenþii specializate care
oferã victimelor adãpost ºi protecþie
împotriva agresiunilor fizice ºi psihice,
precum ºi servicii de sprijin. Serviciile
existente includ asistenþã medicalã, socialã
ºi psihologicã, consiliere ºi servicii în
materie legalã, asistenþã în obþinerea
documentelor de identitate ºi facilitarea
repatrierii voluntare.

Stabileºte mecanisme pentru a armoniza
asistenþa oferitã victimelor cu eforturile de
investigare ºi condamnare a infracþiunii.
Oferã cadrul instituþional adecvat unei
participãri multi-disciplinare ºi intersectoriale în combaterea traficului de fiinþe
umane, monitorizând în acest fel
fenomenul ºi evaluând rãspunsurile de
contracarare a acestuia.

Acordul de Cooperare al SNRC cu structurile
statale, dar ºi negu-vernamentale se va
materializa ca urmare a unei directive potrivit
cãreia persoanele suspectate de a fi fost
traficate vor fi transferate din custodia poliþiei
în custodia unor servicii specializate de
asistenþã ºi protecþie operate de ONG-uri. O
altã variantã de materializare a unui astfel de
acord ar putea fi semnarea unui Memorandum
de Înþelegere.
Experienþa a demonstrat cã acordurile de
cooperare dintre actorii publici ºi cei privaþi
cresc semnificativ rata succesului în
condamnarea traficanþilor de fiinþe umane.
Cercetãrile din Europa occidentalã au arãtat cã
peste 40% din persoanele traficate sunt
identificate prin eforturile ONG-urilor, ale
autoritãþilor locale, dar ºi cu ajutorul liniilor
telefonice gratuite. Clienþii prostituatelor ºi alþi
cetãþeni identificã peste 22% din aceste
victime. Dintre victimele traficate efectiv, mai
puþin de 14% sunt identificate de poliþie. Din
cercetãrile efectuate cu privire la programele de
asistenþã a victimelor din Europa de Sud-Est, a
reieºit cã instituþiile responsabile cu aplicarea
legii au identificat doar o treime din femeile
despre care se presupune cã au fost traficate.
Majoritatea victimelor nu au fost referite cãtre
un program de asistenþã sau adãpost
specializat, ci au fost trimise în centre de
detenþie sau închisori înainte de a fi deportate.
Un sistem complex de instituþii poate ºi ar
trebui sã fie implicat în identificarea victimelor
care se presupune cã au fost traficate. Aceºti
actori ar trebui instruiþi ºi interconectaþi
pentru a putea referi cazurile.
Procesul de identificare ar trebui sã includã
respectarea opiniilor victimelor, dar ºi a
autonomiei acestora. Trebuie, aºadar, privit ca
o parte integrantã a conceptului de protecþie a
vicitmelor.

Sesiunea

10

EVALUARE
Obiective :
Obiectivul acestei sesiuni finale este de a evalua
în ce mãsurã cursul de formare a satisfãcut
aºteptãrile participanþilor, de a identifica
schimbãri în atitudinile ºi cunoºtinþele lor
anterioare, precum ºi de a vedea cum vor pune
ei în practicã ceea ce au învãþat pe parcursul
acestor sesiuni de instruire.

Instrucþiuni pentru formatori:
O bunã evaluare vã va ajuta sã identificaþi ceea
ce a mers bine, dar ºi ce a mers rãu de-a lungul
sesiunilor ºi vã va ajuta sã aduceþi îmbunãtãþiri
sesiunilor viitoare. Se poate aplica un test de
cunoºtinte de bazã (Fiºa de luru 10A).
Participanþii nu trebuie sã le semneze ºi trebuie
sã fie încurajaþi sã fie sinceri în ceea ce priveºte
formarea, pentru cã asta ajutã la îmbunãtãþirea
lui calitativã.
Poate fi purtatã ºi o discuþie despre cât de bine
a corespuns cursul de formare aºteptãrilor
participanþilor. Amintiþi aºteptãrile care au fost
formulate în prima sedinþã ºi comparaþi
notiþele. Comentariile participanþilor vã vor
ajuta sã identificaþi eventulale neajunsuri ale
cursului ºi vã va oferi posibilitatea sã oferiþi o
apropundare ºi o lecturã mai intensã pentru
aceia dintre participanþi care au nevoie de asta.
Este bine sã li se dea ºansa participanþilor sã-ºi
exprime opiniile personale despre experienþa
de învãþare avutã. Exprimându-ºi reacþiile ºi
rãspunzând la întrebãrile sugerate, participanþii vor putea crea legatura între formarea
primitã ºi activitatea de la locul de muncã.
În final, completarea chestionarului de
evaluare a cursului poate fi folositoare pentru
instituþiile care au derulat programul de
formare; este, de asemenea, un instrument de
învãþare pentru organizatori.
Sesiunea se poate încheia printr-un joc. Un
quiz este cel mai indicat, ºi sunt câteva

alternative prezentate în Capitolul 2. Alegerea
se va face în funcþie de dinamica grupului ºi de
timpul de care se dispune. În final, programul
de formare trebuie sã se încheie cu o notã
pozitivã ºi cu umor.

Formatul atelierului de lucru:
a. Participanþii primesc Testul de cunoºtinþe
general (Fiºa de lucru 10A). Participanþii
sunt rugaþi sã-l completeze ºi sã-l înmâneze
formatorului.
b. Alternativ, cu referire la prima sesiune,
rugaþi participanþii sã-ºi imagineze o linie
care pleacã de la 0 la 10 ºi sã se poziþioneze
în dreptul unei cifre în funcþie de cunoºtinþele pe care le-au acumulat pe parcursul
programului de formare. Aºa veþi vedea cât
de mult au învãþat faþã de prima sesiune.
c. Formatorul deschide o discuþie generalã
despre pãrerea partici-panþilor cu privire la
aceste cursuri de instruire ºi dacã acestea
au fost pe mãsura aºteptãrilor. Faceþi
referire la prima sesiune ºi la aºteptãrile
existente atunci.
d. Purtaþi o discuþie axatã în jurul urmãtoarelor întrebãri:
• Credeþi cã aþi putea recunoaºte un copil
care este o potenþialã victimã a
traficului?
• Credeþi cã aþi putea recunoaºte un copil
care este o potenþialã victimã a
exploatãrii sexuale sau care a fost
exploatat sexual?
• Simþiþi cã ar trebui sã faceþi ceva pentru
a ajuta acest copil?
• Cunoaºteþi ce tipuri de servicii sunt
disponibile pentru a ajuta copilul?
• Ce veþi schimba în munca dvs. de
investigare a unei infracþiuni în care
este implicat un copil?
• Ce veþi schimba în munca dvs. ca
persoanã care are în îngrijire copii?
• Credeþi cã este posibil ca ºi poliþiºtii ºi
cei de la protecþia copilului sã lucreze
împreunã?
e. Opþional. Formatorul îi dã fiecãrui
participant un cartonaº cerându-le sã scrie
pe el ce cred ei cã au câºtigat în urma
participãrii la aceste cursuri. Cartonaºele
sunt introduse într-o cutie. Formatorul le
extrage apoi, unul câte unul ºi citeºte
conþinutul ºi apoi le lipeºte de flipchart.
f. Alternativ, jucaþi «bulgãrele de zãpadã», iar
fiecare participant care va prinde mingea

de hârtie va trebui sã menþioneze un lucru
pe care l-a învãþat la acest curs.
g. Rugaþi
participanþii
sã
completeze
Chestionarul de evaluare a cursului (Fiºa
de lucru 10 B) ºi sã o predea formatorului.
h. Alternativ, desenaþi pe o paginã trei
chipuri: unul care zâmbeºte, unul care ese
neutru ºi unul care este trist. Rugaþi
participanþii sa punã un semn în dreptul
figurii care reprezintã cel mai bine
atitudinea în urma acestui curs.

Încheiaþi sesiunea cu un joc. Opþional, puteþi
face un quiz în care sã folosiþi întrebãri din
informaþia prezentatã în acest curs.
Resurse/Materiale
necesare: Testul de
Cunoºtinþe Generale,
cartonaºe, chestionarul
de evaluare a cursului,
instrumente de scris.

Timp estimat:
1 orã
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Fiºa de lucru 10A
Test de conoºtinþe generale
A

B
C

D
E
F
G
H
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Cum aþi putea defini traficul de copii?

Rãspuns:

Evaluaþi-vã cunoºtinþele cu privire la:

Foarte
slabe

Consecinþele exploatãrii sexuale ºi a
traficului – cine sunt victimele, care
sunt efectele?
Ce legi avem ºi cum funcþioneazã ele,
referitoare la:
Abuzul sexual, exploatare sexualã,
prostituþie, traficul minorilor,
protecþia copilului?
Identificarea copiilor care au fost
traficaþi?
Protecþie ºi prevederi pentru copiii
traficaþi?
Investigarea infracþiunilor de trafic –
cum sã obþinem probe protejând în
acelaºi timp victimele?
Intervievarea copiilor traficaþi?
Cunoaºterea drepturilor copiilor aflaþi
în situaþie de trafic?

Slabe

Bune

Foarte
bune

Fiºã de lucru 10B
Chestionar de evaluare a cursului
Acest formular de evaluare este conceput pentru a obþine pãrerea dvs. la finalul sesiunilor de
formare ºi pentru a ne ajuta în planificarea unor cursuri viitoare. V-am ruga sã acordaþi câteva
minute pentru a completa acest chestionar.
Denumirea cursului: instruirea poliþiºtilor ºi asistenþilor sociali cu privire la drepturile ºi protecþia
copilului victimã a traficului în scopul exploatãrii sexuale
Vã rugãm sã acordaþi calificative de la 1-5 (1 – slab, 5 – foarte bine).
1. Valoarea acestui subiect în relaþie cu slujba mea
__________
2. Cât este de folositor conþinutul acestui curs
__________
3. Metodele de prezentare folosite
__________
4. Abilitatea formatorului de a transfera cunoºtinþele
__________
5. Atmosferã care îndeamnã la participare
__________
6. Opiniile mele au fost luate în seamã
__________
7. Valoarea Materialelor de curs
__________
8. Relevanþa Fiºelor de lucru
__________
Vã rugãm sã rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
9. Aveþi sugestii în legãturã cu eventuale adãugiri la curs?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Existã ceva la care vã gândiþi cã s-ar fi putut scoate din curs?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Ce v-a plãcut cel mai mult la curs?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Ce nu v-a plãcut?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Care dintre aspectele cursului vi s-a pãrut cel mai de folos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. Care dintre aspectele cursului vi s-a pãrut cel mai puþin folositor?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Durata cursului a fost:
a) prea lungã

b) prea scurtã

c) potrivitã

16. Aveþi comentarii în legãturã cu aranjamentele administrative pentru acest curs? (încãperea,
mâncarea etc.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Aveþi alte comentarii?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vã mulþumim cã aþi completat acest formular de evaluare. Vã rugãm sã îi returnaþi formatorului
înainte de plecare.
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Anexã 1
Datele de contact ale partenerilor
programului de formare pe tema
traficului de copii în Europa
Albania
Children’s Human Rights Centre of Albania
(CRCA)
ECPAT affiliate in Albania
Mr. Altin Hazizaj
P.O. Box 1738
Tirana
Albania
Tel/Fax: +355 4 24 22 64
Email: crca@crca.org.al
Website: www.crca.org.al
Austria
Respect
ECPAT affiliate in Austria
Ms. Astrid Winkler
Diefenbachgasse 36
A -1140 Vienna
AUSTRIA
Tel:+43 1 895 6245
Fax:+43 1 812 9789
Email: astrid.winkler@respect.at
Belarus
Children not for Abuse
ECPAT affiliate in Belarus
Ms. Margarita Priakhina
45 Kiseleva St., App # 8
Minsk 220029
Belarus
Tel/Fax: +375 17 283 1326
Email: cnfa@mail.ru
Website: http://nonviolence.iatp.by
Belgium
ECPAT Belgium
Ms. Katlijn Declercq
Boulevard Paepsem 20
Brussels 1070
Belgium
Tel: +32 2 522 6323
Email: info@ecpat.be
Website: www.ecpat.be
Bulgaria
Neglected Children Society
Ecpat affiliate in Bulgaria
Ms. Lydia Zagorova
“Sveta Troitza”
Block 302, Entr.B, Apt.42

Sofia 1309
Bulgaria
Tel: +359 29 809 979
Fax: +359 29 874 001
Mobile: +359 88 438 650
Email: neglchildren@yahoo.com;
lydia_zag@yahoo.co
Czech Republic
Ecumenical Network for Youth Action
ECPAT affiliate in Czech Republic
Ms. Cathleen Moss
U Nas 9
CZ- 14700 Prague
Tel: + 420 2 4172 7390
Fax: + 420 2 4172 7300
Email: cejenya@vol.cz
Website: www.enyaorg.cz
Denmark
Red Barnet
ECPAT affiliate in Denmark
Mr. Morten Hjorth Jahnsen
Rosenørns Allé 12
1634 Copenhagen.
Denmark
Tel:+45 3536 5555
Fax:+45 3539 1119
Email: mhj@redbarnet.dk
Website: www.redbarnet.dk
Estonia
Tartu Child Support Center
ECPAT affiliate in Estonia
Mrs. Malle Roomeldi
Kaunase pst. 11-2
Tartu 50704
Estonia
Tel: +372 7 484 666
Fax: +372 7 484 767
Email : Malle.Ecpat@mail.ee ;
ch.abuse@online.ee
Website: www.tugikeskus.org.ee
France
ECPAT France
Ms. Carole Bartoli
C/O Groupe Developpement
Batiment 106 BP 07
93352 Le Bourget Cedex
France
Tel: +33 1 4934 8313
Fax: +33 1 4934 8310
Email: ecpat-france@wanadoo.fr
Website: www.ecpat-france.org
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Germany
ECPAT Germany
Ms. Mechtild Maurer
Alfred-Döblin-Platz 1
79100 Freiburg
Germany
Tel: +49 761 45687148
Fax: +49 761 45687149
Email: info@ecpat.de
Website: www.ecpat.de
Italy
ECPAT Italy
Ms. Valerie Quadri
Vicolo Scavolino 61
Rome 00187
Italy
Tel/fax: +39 6 693 80406
Email: info@ecpat.it
Website: www.ecpat.it
Moldova
Centre for the Prevention of Trafficking in
Women
Association of Women in Legal Careers
Ms. Jana Costachi
68, Bucuresti St.
Chisinau
Moldova
Tel: (373 2) 54-65-69
Fax: (373 2) 54-65-44
E-mail: jcostachi@antitraffic.md
Website: www.antitraffic.md
Netherlands
ECPAT The Netherlands
Ms. Anke van den Borne, Mr. Theo Noten
P.O. Box 75297
1070 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 4203771
Fax: +31 20 4203832
Email: info@ecpat.nl
Website: www.ecpat.nl
Norway
ECPAT Norway
Ms. Turid Heiberg
Hammersborg Torg 1
Oslo 0103
Norway
Tel: +47 90 188 216
Email: turid.heiberg@reddbarna.no
Website: www.ecpat.no
Romania
Save the Children Romania (Salvati Copiii)
ECPAT affiliate in Romania
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Ms. Rita Eugenia Badiu
Stefan Furtuna, # 3,
1st District, 010899 Bucharest
Romania
Tel: +40 21 316 61 76
Fax: +40 21 312 44 86
Email: gina_badiu@salvaticopiii.ro
Website: www.salvaticopiii.ro
Russia
Stellit, Saint-Petersburg NGO for social
projects
Russian Alliance against CSEC, ECPAT affiliate
in Russia
Ms. Maya Rusakova
Bumazhnaya str., 9, office 617
Saint-Petersburg 190020
Russia
Tel: +7 812 331 06 36
Fax: +7 812 331 06 36
Email: info@spbstellit.ru
Website: www.spbstellit.ru
Serbia & Montenegro
Beo Support
ECPAT affiliate in Serbia and Montenegro
Dr. Sonja Kecmanovic
Dragoslava Popovi a 11A /7
11120 Belgrade
Serbia
Tel: +381 11 3343 635
Fax: +381 11 3343 560
Email: beosup@eunet.yu
Website: www.beosupport.org.yu
Ukraine
All-Ukrainian Foundation for Children’s
Rights
Ms. Yevgeniya Pavlova
15/4, Schorsa Str., office 38
Kiev 03150
Ukraine
Tel.: +38 044 331 98 98
Fax: +38044 244-3993
E-mail: jane_p@ukr.net
United Kingdom
ECPAT UK
Ms. Chris Beddoe
Grosvenor Gardens House
35 – 37 Grosvenor Gardens
London SW1W 0BS
UK
Tel: +44 20 72 33 98 87
Fax: +44 20 72 33 98 69
Email: c.beddoe@ecpat.org.uk
Website: www.ecpat.org.uk

