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Ca și în anii precedenți, ADPARE a desfășurat exclusiv activități specifice luptei
împotriva traficului de ființe umane; acestea sunt, în principal, activități de protecție și
asistență pentru victime, dar și activități de cercetare, de formare și prevenire, aferente
domeniului. Echipa ADPARE a promovat drepturile victimelor și a urmărit dezvoltarea
colaborării cu alte instituții, atât la nivel național, cât și internațional.

Mulțumim partenerilor, finanțatorilor, donatorilor individuali și voluntarilor pentru
suportul acordat și pentru interesul arătat pentru activitatea ADPARE.

Obiectivele de lucru ale ADPARE sunt:
Dezvoltarea programelor de asistență și reintegrare pentru victimele traficului de
ființe umane și pentru tinerii cu potențial ridicat de risc;
Facilitarea accesului la servicii guvernamentale și neguvernamentale care desfășoară
activități similare;
Facilitarea accesului la sistemele educaționale și profesionale;
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la traficul de ființe umane;
Promovarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane.

Misiune: Furnizarea de servicii alternative de reintegrare pentru tinerii aflați în
situații de risc înalt.
Viziune: O ființă umană este un univers.

Principii de lucru:
Confidențialitate; Dreptul la autodeterminare a persoanelor asistate; Profesionalism;
Abordare multidisciplinară; Creativitate; Transparență; Responsabilitate.

Program de prevenire în comunitate
ADPARE desfășoară activități de prevenire în diferite comunități, în
special în zonele cu risc crescut de vulnerabilitate. Activitățile sunt
desfășurate în școli sau centre care oferă servicii sociale copiilor aflați
în situații de risc. Persoanele care participă la aceste acțiuni sunt copiii
cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, dar și părinți și/sau angajați ai
centrelor sau ai diferitelor instituții din comunitate.

Programul ACASĂ
Program specializat de protecție și asistență pentru victimele
traficului de ființe umane

Activitățile de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane au un caracter
permanent și sunt implementate prin intermediul proiectului ACASĂ.
Serviciile de protecție și asistență specializată pentru victimele traficului de persoane
au caracter permanent și s-au acordat în colaborare cu instituțiile, ONG-urile și
organizațiile internaționale relevante în domeniu.

Serviciile de protecție și asistență sunt abordate într-o manieră flexibilă, adaptate la
nevoile beneficiarilor, metoda de lucru fiind managementul de caz, astfel încât să se
concentreze asupra resurselor beneficiarilor, a motivației pentru schimbare și a
inițiativelor acestora, în scopul creșterii nivelului de adaptare al persoanei la cerințele
unei vieți independente.
Acest proces variază de la o persoană la alta, deoarece nevoile sunt diferite, însă un
program de asistență poate dura între 1 și 3 ani.

Structura unui program individualizat de intervenție pe termen lung are patru
faze, de unde și stabilirea indicatorilor de progres caracteristici fiecărui
beneficiar:
Faza inițială - 0-6 luni, corespunzătoare intervenției de criză, în acest caz serviciile de
protecție și asistență sunt implementate succesiv pentru identificarea riscurilor si nevoilor,
pentru stabilizarea traumelor fizice și psihologice ulterioare evenimentului traumatic,
pentru acordarea măsurilor imediate de protecție;

Stadiul intermediar - între 7 și 12 luni, serviciile de asistență sunt implementate în
conformitate cu planul de intervenție individualizat, realizat de către beneficiar împreună
cu managerul de caz.

Faza de reintegrare - între 13 și 24 de luni, presupune dezvoltarea de abilități de autoprotecție și viață independentă, care permit victimei stabilizare din punct de vedere
economic.
Etapa de monitorizare - se extinde pe o perioadă de șase luni de la finalizarea programului
de asistență; se referă la monitorizarea adaptării persoanei la cerințele unei vieți
independente și oferirea de sprijin pentru rezolvarea eventualelor dificultăți.

Serviciile tipice pentru un program de protecție și asistență (criză, durată medie sau lungă)
au fost realizate după cum urmează:

- în familia de origine sau extinsă a victimelor,
- în cadrul Centrului de consiliere ADPARE, aici s-au desfășurat activități de consiliere și
terapie individuală, de grup și de familie;
- îngrijire rezidențială, atât în tranzit cât și pe termen lung, în apartamentul protejat al
ADPARE.
Minori:
Serviciile de protecție și asistență au fost acordate exclusiv cu participarea tutorilor, atât
membrii ai familiilor, cât și reprezentanți ai serviciilor de protecție a copilului.
Beneficiari secundari ai programului de asistență și protecție:
Acordarea integrată a serviciilor de asistență și protecție a presupus și anul curent
acordarea de servicii pentru dependenții victimelor (copii minori aflați în întreținere), cât și
pentru părinții/ persoanele de suport/ tutorii, în cazul victimelor minore.

Servicii specializate de protecție și asistență:
Asistență materială: acordarea unor sume de bani pentru acoperirea nevoilor de
bază (alimente, produse de îngrijire și igienă personală, produse de curățenie,
îmbrăcăminte și încălțăminte), activitate susținută de educație privind gestionarea
unui buget personal;

Asistență psihologică: consiliere individuală și de familie; psihoterapie individuală și
de cuplu/familie, grupuri de sprijin psihologic, grupuri cu elemente de ergoterapie și
art-terapie; suport emoțional în relaționarea cu familia originală/nucleară/extinsă,
consiliere psihologică pre-repatriere- telefonic, consiliere și suport psihologic înainte
și după investigațiile medicale, suport psihologic în relația cu autoritățile componentă a programului național de coordonare victimă-martor în procesul
penal;

Asistență medicală: asigurare medicală, investigații medicale de rutină și de
specialitate, tratamente uzuale și specifice, profilaxie dentară, control oftalmic; în
colaborare cu unități spitalicești publice și clinici medicale private, educație privind
sănătatea;

Asistență socială: consiliere socială, refacerea actelor de identitate, suport în obținerea
drepturilor de protecție socială; asigurarea mobilității prin acoperirea costurilor de
transport, medierea relațiilor cu instituțiile de protecție socială, furnizorii de formare
profesională, instituțiile de învățământ etc;

Asistență educațională: educație formală și informală - reinserție școlară, mentoriat,
tutoriat, rechizite școlare, manuale și alte materiale școlare, taxe școlare etc;

Asistență vocațională și profesională: taxe cursuri de calificare/recalificare profesională,
consiliere vocațională, materiale profesionale, consiliere și suport pentru dezvoltarea de
activități profesionale independente, suport emoțional pentru căutarea și menținerea
unui loc de muncă sau a unei activități independente;
Asistență rezidențială: în apartamentul protejat ADPARE, chirie socială, chirie în
comunitate, chirie în cămin școlar/studențesc, dotări și mobilier pentru locuință, reparații
etc;

Asistență legală: consultanță juridică și reprezentare în instanță în toate fazele procesului,
atât cauze penale, cât și cauze civile relaționate cu procesul de trafic:redobândire
custodie copil, divorț, etc.

Program de protecție și asistență pentru victimele traficului de persoane/
minori

Scopul programului - să genereze un mecanism comprehensiv și flexibil
de asistare a victimelor traficului de persoane, indiferent de vârstă, gen,
etnie, apartenență religioasă și statut socio–economic pentru depășirea
vulnerabilității și construirea de abilități de viață independentă, prin
oferirea de servicii de asistență integrate și parteneriat.

PROIECTE IMPLEMENTATE DE ADPARE ÎN 2018
Programul ACASĂ a inclus în 2018 următoarele proiecte:
Proiectul ”ACASĂ 2- Alernative de asistență în comunitate și activități de suport pentru
victimele traficului de persoane ”
Perioada de implementare: octombrie 2017- iulie 2019
Finanțator: fond acordat cu discreție
Valoarea totală a proiectului: 160.000,00 Euro

Proiectul ACASĂ 2 și-a propus și a realizat:
creșterea numărului de victime care beneficiază de protecție și asistență specializată
pentru re/integrare prin servicii specializate integrate, astfel că acestea să dobândească
deprinderi de viață independență și sustenabilitate socio-profesională.


dezvoltare comunitară prin activități de conștientizare menite să dezvolte abilitatea
membrilor comunităților de a se autoproteja.


Proiectul „M-Power: Abilitarea vctimelor traficului pentru dobândirea
autonomiei”
Perioada de implementare: aprilie 2016- martie 2018
Finanțator: United Nations Office on Drugs and Crime “UNODC” prin fondul destinat special
Victimelor Traficului de Ființe Umane (United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of
Human Trafficking).
Valoare totală a proiectului: 58.500,00 USD
Proiectul M-Power și-a propus și a realizat:


protecția și asistența a 92 de victime ale traficului de persoane/minori

Proiectul ”Tandem cu ONG-uri care sprijină victimele traficului de ființe
umane (VoT) - TaNGO”
Perioada de implementare: octombrie 2017 - august 2019
Finanțare prin: Programul de Cooperare Elvețiano-Română
Proiect co-finanțat de către United Way Romania
Valoarea totală a proiectului: 196.434,32 CHF
Parteneri: OIM România, Fundația Micu Bogdan (FMB) si Fundația People to People (P2P)

Proiectul își propune să consolideze protecția și asistența victimelor traficului de persoane
în România, în conformitate cu standardele naționale și internaționale, precum și
capacitatea principalilor actori din mecanismul de național și transnațional de identificare și
referire.
Acest proiect va furniza asistență pe termen scurt și mediu pentru cel puțin 100 de VOT
identificate la nivel național și transnațional, în cadrul unui mecanism de asistență flexibil și
cuprinzător al serviciilor specializate integrate de suport.

Proiectul ”Reintegrarea, educația și incluziunea socială a victimelor
traficului, în România și în străinătate”

Perioada de implementare: proiect permanent, inițiat în anul 2012
Finanțare prin: Wellsping International
Valoarea totală a proiectului: 17.955 USD
Grupul țintă în anul 2018 a fost format din: 9 femei victime ale traficului de ființe umane

Obiectivele proiectului:


Întărirea securității fizice pentru 9 femei victime ale traficului de fiinte umane și a
persoanelor aflate în întreținerea acestora.



Întărirea securității emoționale pentru 9 femei victime ale traficului de ființe umane și a
persoanelor aflate în întreținerea acestora.



Consolidarea securității economice/autosustenabilității pentru 9 femei victime ale
traficului de ființe umane și a persoanelor aflate în întreținerea acestora.

Proiectul „Asistență VoT”

Perioada de implementare: proiect permanent, inițiat în anul 2003
Finanțare prin: OIM Misiunea în România
Valoarea totală a proiectului: 105.597,76 USD
Grupul țintă în anul 2018 a fost format din: 17 victime asistate, referite în 2018 sau în anii
precedenți.
Obiectivul proiectului: Reintegrarea victimelor traficului de persoane prin intervenție
specializată individualizată.

Caracteristicile victimelor asistate în anul 2018, ca rezultate ale
proiectelor de asistență.
Numărul total de victime: 164
Numărul total de victime referite și asistate în anul 2018: 61
Numărul total de victime referite și asistate din anii precedenți: 103
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Dezvoltare de resurse
Proiectul ”Justice at Last – European action for compensation for victims of
crime”
Proiectul cu o durată de doi ani este coordonat de La Strada International și implementat în
colaborare cu ONG-uri partenere din Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Germania, Austria,
Olanda, Irlanda, Macedonia, Serbia și România. ONG-ul partener din România este ADPARE
(Asociatia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație).

Perioada de implementare: Octombrie 2017 - Septembrie 2019.
Acest proiect este co-finanțat prin Programul pentru Justiție al Uniunii Europene (20142020).
Valoarea totală a proiectului: 15.322 Euro

Scopul general al proiectului este de a spori accesul la compensații și despăgubiri pentru
victimele traficului de persoane și ale infracțiunilor conexe, cât și de a contribui la aplicarea
eficientă la nivel național a legislației UE privind dreptul victimelor la despăgubiri în statele
membre ale Uniunii Europene.

Activitățile proiectului includ identificarea și analiza juridică a cererilor de despăgubire și de
compensare; evaluarea dificultăților legate de referirea victimelor, asistarea legală
specializată a acestora, executarea hotărârilor privind despăgubirile; formări internaționale
și naționale, seminarii și întâlniri ale grupurilor de profesioniști cu privire la cererea de
despăgubiri și compensații; o campanie de informare europeană pentru promovarea
drepturilor victimelor infracțiunilor și crearea unui centru interactiv de resurse online.
Rezultate așteptate:


Soluții privind îmbunătățirea accesului victimelor infracțiunilor la compensații, depășirea
deficiențelor și a celor mai bune practici în UE definite.



Îmbunătățirea abilităților și a cunoștințelor avocaților, a organelor de drept și a
furnizorilor de servicii cu privire la bunele practici privind cererile de compensații de
succes, cu privire la modul de depășire a lacunelor și la maniera de abordare a referirilor
și cooperării transnaționale.



Creșterea numărului de victime ale infracțiunilor care solicită și obțin compensații și/ sau
despăgubiri.



Creșterea gradului de conștientizare al factorilor de decizie cu privire la cele mai bune
practici pentru îmbunătățirea accesului la compensații.



Îmbunătățirea mecanismului de referire a victimelor infracțiunilor la nivel național și
transnațional.

Formare
Echipa ca beneficiar de formare
Specialiștii echipei ADPARE cât și voluntarii au beneficiat de sesiuni de formare, cursuri de
specializare și/sau dezvoltare de competențe și abilități: diagnosticul psihiatric, pedagogie
socială, comunicare și relații interpersonale, abilități de prezentare, utilizare EXCEL,
managementul timpului și management de proiect.

Formările au fost realizate cu sprijinul United Way România și ca parte integrată a
programului de protecție și asistență pentru victimele traficului de ființe umane - „ACASĂ”.

În cadrul Proiectului Justice at Last, 2 specialiști din cadrul ADPARE au beneficiat de formare
de formatori, timp de două zile la Praga, în Republica Cehă. Scopul formării a fost acela de a
pregăti formatori selectați din mai multe țări europene pentru a instrui alți specialiști la
nivel național cu privire la situația despăgubirii și compensării victimelor infracțiunilor, în
cadrul activităților viitoare ale proiectului.

Echipa ca furnizor de formare
În cadrul proiectului “Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”, coordonat de
către Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, un expert al ADPARE a contribuit
alături de un expert al Fundației People to People la realizarea curriculei de instruire pentru
un nou proiect al Mecanismului National de Identificare și Referire pentru victimele
traficului de persoane și a fost implicat în realizarea a patru sesiuni de instruire.

Sesiunile de instruire au avut loc la Cluj, Timișoara, Suceava și Galați și au reunit un număr
de 104 specilialiști din domeniul luptei împotriva traficului de persoane/minori: polițiști și
procurori specializați, inspectori ITM, inspectori școlari, consilieri AJOFM, asistenți sociali și
psihologi de la DGASPC-uri și ONG-uri.

Proiectul “Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”, a avut ca obiectiv general
creșterea gradului de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane prin
îmbunătățirea capacitații de implementare a Mecanismului Național de Identificare și
Referire (MNIR), cât și cooperarea cu societatea civilă.

Obiectivul specific al proiectului a vizat îmbunătățirea capacității de identificare timpurie a
victimelor și de referire a acestora către furnizorii de servicii specializate.

Instituția responsabilă cu implementarea proiectului a fost ANITP, iar parteneri sunt:
Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Ministerul Muncii și
Justiției sociale.

Proiectul a fost finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru
cooperare polițienească, exercițiul financiar 2017-2019.

Activități de conștientizare
În cadrul proiectului „ACASĂ” una dintre activitățile propuse și realizate în cursul anului
2018 a fost cea de prevenire și conștientizare a fenomenului traficului de persoane în
comunități. În acest an echipa ADPARE a realizat 3 activități de conștientizare în comunități
din județele Teleorman, Ilfov și în București.
Activitățile de conștientizare s-au desfășurat în parteneriat cu ANITP CR-București, având ca
grup țintă 120 copii și tineri, tinerii fiind cu vârste cuprinse între 12-16 ani. De asemenea,
beneficiarii au fost și adulți din comunitățile respective, părinți ai elevilor, cadre didactice,
lucrători din centre de plasament, asistenți sociali ai DGASPC-urilor.

Cercetare
În cadrul Proiectului Justice at Last, 2 avocați specializați, colaboratori ai ADPARE, au
contribuit la analiza juridică aprofundată a cazurilor de trafic de ființe umane pentru
identificarea obstacolelor și barierelor existente care împiedică victimele să solicite și să
obțină despăgubiri.
De asemenea, analiza a avut ca scop și să examineze cele mai bune practici în domeniul
acordării de despăgubiri și compensații pentru victime. Analiza a servit unui scop de
învățare și va fi folosită ca bază pentru consolidarea capacităților profesioniștilor, pentru
advocacy și conștientizare, în cadrul și dincolo de cadrul proiectului.

Studenți

La începutul fiecărui an universitar, ADPARE semnează un protocol de colaborare cu
Universitatea București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, pentru stagiul de
practică a unui număr de 6 studenți.

În luna martie, un specialist al ADPARE a susținut o prezentare în domeniul traficului de
persoane pentru exploatare sexuală, la care au participat aproximativ 100 de studenți ai
Universității București, Facultatea de Administrație și Afaceri. Ca urmare a prezentării,
studenții au beneficiat de îndrumare și suport din partea specialistului ADPARE pentru
realizarea a 5 concepte pentru campanii diferite de prevenire.

Tot în luna martie, un specialist al ADPARE a susținut o prezentare a Mecanismului
National de Identificare și Referire pentru victimele traficului de persoane/minori, la
care au participat 70 de studenți ai Universității din Padova, Italia, Centrul Internațional
pentru Drepturile Omului.

În perioada aprilie – mai 2018, ADPARE a fost organizația gazdă a practicii de vară pentru
2 studente ale Universității din Gothenburg, Suedia, programul de Master în Asistență
Socială și Drepturile Omului, Departamentul de Asistență Socială.

Donații și sponsorizări

ADPARE a primit în anul 2018 de la Asociația Good Bureau 500 lei/lună, această sumă a
fost folosită pentru acoperirea cheltuielilor administrative.

Prin intermediul Fundației United Way, ADPARE a primit din partea Fundației Providența
– produse alimentare și de curățenie, în valaore de 4466.31 lei.

Fundația Micul Bogdan – produse alimentare și articole îmbrăcăminte în valaoare de
aproximativ 1500 lei.

Organizația Umanitară Concordia – articole îmbrăcăminte în valaore de 1000 lei.
Cadouri de Crăciun „ShoeBox”, în valoare de aproximativ 2500 lei.

Donații de la diverse persoane fizice constând în produse de uz casnic, îmbrăcăminte și
încălțăminte.

Conferințe, seminarii, întâlniri de lucru
Angajații ADPARE au participat în cursul anului la o serie de evenimente dintre care putem
aminti:


Conferința Națională pentru marcarea zilei Europene de luptă Împotriva Traficului de
Persoane, conferință organizată de ANITP;



Conferința anuală internațională privind combaterea traficului de persoane, conferința
organizată de Grupul Parlamentar pentru combaterea traficului de persoane;



Dezbatere cu tema: „Challenging Poverty – Making Migration Save” - întalnirea a făcut
parte din cadrul proiectului:



Parteneri în dialog”, coordonat de organizația Diaconisches Werk din Hamburg,
evenimentul a fost organizat de Asociația AIDRom;



Masa rotundă cu ONG-urile care activează în domeniul traficului de persoane, activitate
organizată de Ambasada Marii Britanii;



Vizita delegației din Scoția: întâlnire între specialiștii în combatere, protecție și asistență
din cele două țări;



Grup de lucru în cadrul ANITP cu ocazia vizitei Coordonatorului European Anti-trafic,
Myria Vassiliadou.

Evenimente
Cu ocazia Zilei europene împotriva Traficului de Persoane, în data de 19 octombrie,
Asociația Good Bureau, în parteneriat cu Green Hours Jazz Cafe a organizat un concert
caritabil cu dublu scop: conștientizare în domeniul traficului de persoane și colectare de
fonduri pentru protecția și asistența victimelor.

