Misiunea ADPARE este aceea de a oferi servicii alternative de reintegrare
pentru tinerii aflați în situații de risc. „O ființă umană este un univers”,
aceasta este viziunea noastră şi abordăm fiecare caz individual,
respectând unicitatea şi complexitatea fiecărei persoane. Și în anul 2020
ADPARE a continuat activitățile de protecție și asistență pentru victimele
traficului de persoane.
Echipa ADPARE a promovat drepturile victimelor și a urmărit dezvoltarea

colaborării cu alte instituții, atât la nivel național, cât și internațional.
ADPARE are urmatoarele obiective de lucru:






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.

Următoarele principii de lucru ne-au ghidat în lucrul cu vicitmele traficului
de ființe umane:








Confidențialitate
Dreptul la autodeterminare a persoanelor asistate
Profesionalism
Abordare multidisciplinară
Creativitate
Transparență
Responsabilitate

Acest raport îl dedicăm tuturor voluntarilor care, într-un an dificil pentru
noi, și-au arătat disponibilitatea și și-au dedicat timpul și resursele financiare în sprijinirea victimelor aflate în programul de asistență ADPARE.
Mulțumim partenerilor, finanțatorilor, donatorilor individuali și voluntarilor
pentru suportul acordat și pentru interesul arătat pentru activitatea
ADPARE.

Programul ACASĂ
Program specializat de protecție și asistență pentru
victimele traficului de ființe umane
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.
Serviciile tipice pentru un program de protecție și asistență (criză, durată
medie sau lungă) s-au desfașurat:
- în familia de origine sau extinsă a victimelor;
- în cadrul centrului de consiliere ADPARE - aici victimele au participat la
activități de consiliere și terapie individuală, de grup și de familie; activități
educative și recreative;
- asistență rezidențială în tranzit și de lungă durată, în apartamentul protejat
al ADPARE.
Serviciile de protecție și asistență destinate victimelor traficului de persoane
minore au fost acordate exclusiv cu participarea tutorilor, atât membrii ai
familiilor, cât și reprezentanți ai serviciilor de asistență socială și protecție a
copilului.
Acordarea integrată a serviciilor de asistență și protecție a presupus și anul
acesta acordarea de servicii pentru dependenții victimelor (copii minori aflați
în întreținere), cât și pentru părinții/persoanele de suport/ tutorii, în cazul
victimelor minore.

Program de protecție și asistență pentru victimele traficului
Scopul programului de protecție și asistență pentru victimele traficului de
persoane este 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.
Programul ACASĂ a inclus în 2020 următoarele proiecte:
Proiectul ACASĂ 3 - Alternative de asistență în comunitate și activități de
suport pentru victimele traficului
Perioada de implementare: august 2019 - decembrie 2020.
Finanțat de: fond acordat cu discreție


Proiectul „Reintegrarea, educația și incluziunea socială a victimelor
traficului, în România și în străinătate”
Perioada de implementare: proiect permanent, inițiat în anul 2012
Finanțat de: Wellsping International


Proiectul „Servicii specializate de protecție și asistență pentru victimele
traficului de persoane”
Perioada de implementare: ianuarie 2020 – decembrie 2020
Finanțat de: United Way Romania


Proiectul „Asistență VoT”
Perioada de implementare: proiect permanent, inițiat în anul 2003
Finanțat de: OIM Misiunea în România
Grupul țintă în anul 2020 a fost format din: 21 de victime asistate, referite în
anul 2019 şi în anul 2020.


Proiectul „Abilitarea victimelor traficului de ființe umane pentru a face față
provocărilor ridicate de pandemia COVID-19”.
Perioadă de implementare: octombrie 2020 - aprilie 2021
Finanțat de: Sea Trust for Regional Cooperation, A Project of the German
Marshal Fund of the United States.


Proiectele implementate de ADPARE în anul 2020 au avut următoarele
obiective:

oferirea de servicii de protecţie și asistenţă victimelor traficului de
persoane, servicii oferite prin intervenție specializată şi individualizată;

dezvoltare comunitară prin activităţi de conştientizare a fenomenului
traficului de persoane;

întărirea cooperării cu furnizori de servicii specializate pentru victimele
traficului de persoane din ţările de destinaţie;

întărirea securității fizice,
emoționale
și
consolidarea securității
economice/auto-sustenabilității victimelor traficului de persoane și a
persoanelor aflate în întreținerea acestora.

Caracteristicile victimelor asistate în anul 2020
În anul 2020 ADPARE a asistat un număr de 137 de victime ale traficului de persoane. 94 de victime au fost referite în anul 2020 și 43 de cazuri sunt victime referite în anii precedenți.
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Program de prevenire - activități în comunități
În cadrul proiectului ACASĂ 3, în cursul anului 2020 echipa ADPARE a realizat 2 activități de conștientizare în comunități, în județul Mureş şi București.
2 martie 2020 - grup de lucru cu 100 de studenți ai Universității din București Faultatea de Marketing Social Politic, anul III de studiu, cu tema „Proiecte comunitare de informare și conștientizare a traficului de persoane, victime cetățeni străini,
exploatate prin muncă sau sexuală în România".
În cadrul activității, studenții au lucrat la 9 proiecte de conștientizare comunitară,
aceste proiecte având ca bază documentarea cazurilor asistate în cadrul programului ACASA 3.
4 mai 2020 - prezentare online a celor 9 proiecte, la această prezentare au fost
prezentați 100 de studenți, echipa ADPARE, directorul Agenției Naționale împotriva
Traficului de Persoane (ANITP), șeful serviciului de prevenire și responsabil pentru
relațiile cu societatea civilă, din cadrul ANITP.
Iulie — decembrie 2020 - activități de dezvoltare comunitară în județele Mureș, Giurgiu și Ialomița. Obiectivul a fost implicarea autorităților locale și județene în furnizarea de asistență, servicii și identificarea cazurilor vulnerabile în comunități, inclusiv
în comunitatea romă.
La această activitate au participat 62 de persoane: primar, viceprimar, notar, avocat,
asistent social, mediator rrom, șef al centrului DGASPC, asistent social de la un
ONG local și membrii ai comunității (adulți și copii).

Activități de formare
În cadrul proiectului ACASĂ 3 - „Alternative de asistență în comunitate și activități
de suport pentru victimele traficului”, ADPARE a realizat o cercetare - „Evaluarea
serviciilor de asistență specializată acordate victimelor traficului de persoane”. În
urma cercetării ADPARE a realizat un raport și o curriculă de formare. Cei care au
beneficiat de formare au fost atât angajații și voluntarii ADPARE, cât și ONG-urile
partenere.
21 octombrie 2020 - Formare internă – ADPARE - „Evaluarea serviciilor de protecție și asistență furnizate victimelor traficului, îmbunătățirea calității serviciilor de
protecție și asistență”, la această sesiune de formare au participat 30 de persoane, membrii ai echipei și voluntari .
22 septembrie - 1 decembrie 2020, International Centre for Missing and Exploited
Children (ICMEC) - Curs de formare cu tema „Online Child Sexual Abuse and Exploitation: A Comprehensive Perspective. Basic Training Course", la această formare a participat un membru al echipei ADPARE.
Sesiuni de formare oferite de ADPARE
23 octombrie 2020 - Fundația „Micu Bogdan” din Brașov, a participat la sesiunea de
formare online cu tema „Evaluarea serviciilor de protecție și asistență oferite victimelor traficului de persoane, îmbunătățirea calității serviciilor de protecție și
asistență”, la această sesiune au participat 30 de persoane, membrii ai echipei și
voluntari .
26 octombrie 2020 - Fundatia „People to People” din Oradea, a participat la sesiunea de formare online cu tema „Evaluarea serviciilor de protecție și asistență furnizate victimelor traficului de persoane, îmbunătățirea calității serviciilor de protecție
și asistență“, la această sesiune au participat 30 de persoane, membrii ai echipei și
voluntari.
12 - 13 noiembrie 2020 - Departamentul de Asistență Socială și Protecția Copilului
din Tulcea a participat la o sesiune de formare online cu tema „Evaluarea serviciilor
de protecție și asistență furnizate victimelor traficului de persoane, îmbunătățirea
calității serviciilor de protecție și asistență“, la aceasta sesiune au participat 13
persoane, psihologi și asistenți sociali.

Conferințe, seminarii și grupuri de lucru

22 mai 2020 - Conferință online cu tema „Evoluția și manifestările traficului de persoane în contextul pandemiei COVID
-19”, fiind organizată de ANITP, la care au participat specialiști
din instituții și ONG-uri active în identificarea și asistența victimelor: ANITP, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția pentru Combaterea Criminalității Organizate, DIICOT - procurori specializați și ONG-uri (ADPARE, People to
People, Eliberare) ;
23 iunie 2020 - Ședința Comitetului de monitorizare pentru implementarea strategiei
naționale împotriva traficului de persoane 2018-2022 cu tema „Monitorizarea
măsurilor antitrafic la nivel național”, la această sedință au participat un membru al
echipei ADPARE si reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniu, reprezentanți ai ambasadei SUA și alte ONG-uril;
14 septembrie 2020 - Conferință internațională privind traficul pentru exploatarea forței
de muncă, conferință organizată de ANITP cu tema „Identificarea, protecția și
asistența victimelor traficului de persoane exploatate prin munca”, la această conferință au participat un reprezentant ADPARE, OIM (Organizația Internaționalaă pentru
Migrație), alte ONG-uri, ambasade, europarlamentari si memebrii ai sindicatelor;
16 septembrie 2020 - Conferință internațională privind traficul pentru exploatarea forței
de muncă în timpul pandemiei, cu tema „Identificarea, protecția și asistența victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă în Europa - cooperare transnațională”, la această conferință au participat 90 de specialiști - polițiști, procurori,
asistenți sociali, psihologi, polițiști de legătură din Germania, România și Bulgaria;
26 octombrie 2020 - Summit online privind abordarea exploatării sexuale organizate a
femeilor române din Marea Britanie - reducerea cererii de servicii sexuale a victimelor
din România cu accent pe cooperarea transnațională, la acest summit a participat un
membru al echipei ADPARE alături de alte ONG-uri, ANITP, Ministerul Muncii, parlamentari și polițisti;
10 decembrie 2020 - Conferință finală de lansare a Ghidului pentru furnizarea de servicii integrate pentru a sprijini accesul la ocuparea forței de muncă pentru femeile din
țările terțe victime ale traficului pentru exploatare sexuală, la această conferință au participat organizația KMOP din Grecia si AIDROM din România - 23 de asistenți sociali,
poliție, sindicate din Italia, Germania, Spania, Portugalia, Grecia, România și Bulgaria.

Voluntari și studenți
2020 a fost un an dificil, dar pentru ADPARE a fost anul în care au participat mulți voluntari. Un număr
de 82 de voluntari au colectat și distribuit îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă, alimente, articole de uz casnic, aparate, mobilier, materiale de protecție, instrumente profesionale, jucării, rechizite,
cărți, bijuterii, cadouri de Crăciun, tablete educaționale, reparații la centrul de consiliere și adăpost; de
asemenea, voluntarii ajută la construirea a două case pentru victime.

În perioada iunie - septembrie 2020, ADPARE a fost organizația gazdă pentru un student al Universității
din Varșovia (Institutul de prevenire socială și resocializare), iar perioada de stagiu desfășurată de student, în cadrul ADPARE, a fost posibilă prin intermediul programului Erasmus +.

În perioada septembrie - decembrie 2020, ADPARE a găzduit un student de la Universitatea Tehnică
Brandenburg Cottbus - Senftenberg, stagiul a fost posibil și prin programul Erasmus +.

Tot în 2020, ADPARE în parteneriat cu Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială a organizat mai multe sesiuni de informare pentru 51 de studenți la cursul „Protecția și asistența
victimelor” și laboratorul „Coaching și mentorat în profesia de asistent social ".

