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ADPARE este un ONG, care atunci când s-a înființat, în octombrie 2003, și-a propus să
respecte demnitatea şi integritatea beneficiarilor săi, să se lase inspirată de experienţele
acestora, să găsească soluții la probleme și mai mult de atât, să gasească și alte persoane
care să i se alăture în acest demers.

Nu a fost mereu ușor, dar, fie că am scris proiecte, am primit vizite, am îndrumat
studenţi, am mers în campanii de prevenire, sau am susţinut victimele în timpul
audierilor până noaptea târziu, am învățat să ne depășim limitele şi să avem mai multă
încredere în propriile forţe.

Mulțumim partenerilor, finanțatorilor, donatorilor individuali, voluntarilor și studenților
pentru suportul acordat și pentru interesul arătat activităților desfășurate de ADPARE în
2019.

ADPARE are ca domeniu principal de activitate implementarea serviciilor
complexe de protecţie şi asistență în vederea reintegrării beneficiarilor săi, victime ale
traficului de persoane/minori. Serviciile de protecţie şi asistență furnizate au caracter
permanent, activitățile fiind desfășurate în colaborare cu instituții, organizații
nonguvernamentale și organizații internaționale relevante în domeniu.

ADPARE a desfășurat activități specifice luptei impotriva traficului de persoane, activități
de informare si prevenire a traficului de persoane, activități de cercetare și formare a
specialiștilor din domeniul luptei împotriva traficului de persoane/minori.

MISIUNE , OBIECTIVE ŞI PRINCIPII DE LUCRU

Misiunea noastră constă în furnizarea de servicii alternative de reintegrare şi educaţie
pentru tinerii în situaţii de risc.
Obiectivele de lucru ale ADPARE sunt:
Dezvoltarea programelor de asistenţă şi reintegrare pentru victimele traficului
de persoane şi pentru tinerii cu potenţial ridicat de risc;
Facilitarea accesului la servicii guvernamentale şi neguvernamentale care
desfăşoară activităţi similare;
Facilitarea accesului la sistemele educaţionale şi profesionale;
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la traficul de persoane;

ADPARE își desfășoară activitatea respectând următoarele principii de lucru:
Confidenţialitate; Dreptul la autodeterminare a persoanelor asistate; Profesionalism;
Abordare multidisciplinară; Creativitate; Transparenţă; Responsabilitate.

PROGRAME
Programul ACASĂ

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

Proiectele dedicate protecţiei şi asistenţei victimelor sunt părţi integrate ale programului
ACASA- Alternative Comunitare de Asistenţă şi Suport Asertiv pentru victimele traficului
de persoane/ minori.

Intervenţiile în protecţie si asistenţă sunt abordate într-o manieră flexibilă,
particularizată la nevoile victimelor. Concret, această manieră de lucru promovează
dezinstituţionalizarea, implicând activ victima în deciziile propriului parcurs de re/
integrare.
Se pune un accent deosebit pe resursele interioare ale victimelor, pe motivaţia pentru
schimbare, iniţiativele şi proiectele acestora de viitor prin intermediul unei relaţii
profesionale, colaborative, cu scopul creşterii nivelului de adaptare al persoanei la
cerinţele unei vieţi independente, metoda de lucru fiind aceea a managementului de
caz.

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 desfăşurat activităţi de
consiliere şi terapie individuală, de grup şi de familie;
 asistenţă rezidenţială, atât în tranzit cât şi pe termen lung, în apartamentul
protejat al ADPARE.
Minorii
Serviciile de protecţie şi asistenţă au fost acordate minorilor exclusiv cu
participarea tutorilor, atât membrii ai familiilor, cât şi reprezentanţi ai serviciilor
de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
Beneficiarii secundari ai programului de asistență și protecție
Acordarea integrată a serviciilor de asistenţă şi protecţie a presupus şi anul
curent acordarea de servicii pentru dependenţii victimelor (copii minori aflaţi în
întreţinere), cât şi pentru părinţii/ persoanele de suport/ tutorii, în cazul
victimelor minore.

Programul ACASA
Scopul programului - să genereze un mecanism comprehensiv şi flexibil de asistare a
victimelor traficului de persoane, indiferent de vârstă, gen, etnie, apartenenţă
religioasă şi statut socio–economic pentru depăşirea vulnerabilităţii şi construirea de
abilităţi de viaţă independentă, prin oferirea de servicii de asistenţă integrate şi
parteneriat.
Programul ACASĂ a inclus în 2019 următoarele proiecte:
Proiectul ACASĂ 2 - Alernative de asistență în comunitate și activități de suport
pentru victimele traficului
Perioada de implementare: octombrie 2017- iulie 2019
Finanţator: fond acordat cu discreție
Proiectul ACASĂ 2 şi-a propus şi a realizat:
 creşterea numărului de victime care beneficiază de protecţie şi asistenţă
specializată pentru re/integrare prin servicii specializate integrate, astfel că
acestea să dobândească deprinderi de viaţă independenţă şi sustenabilitate socioprofesională.
 dezvoltare comunitară prin activităţi de conştientizare menite să dezvolte
abilitatea membrilor comunităţilor de a se autoproteja.

Proiectul ACASĂ 2 a continuat din August 2019 cu Proiectul ACASĂ 3
Perioada de implementare a proiectului ACASĂ 3 este: August 2019 Decembrie 2020.
Proiectul ACASĂ 3 şi-a propus să:
 ofere servicii de asistenţă şi protecţie pentru un numar de 75 de victime
ale traficului de persoane;
 dezvoltare comunitară prin activităţi de conştientizarea fenomenului
traficului de persoane;
 întarirea cooperării cu furnizori de servicii specializate pentru victimele
traficului de persoane din ţările de destinaţie;
 cercetare privind calitatea serviciilor specializate de protecţie şi asistenţă
oferite victimelor traficului de persoane;

Proiectul Tandem cu ONG-uri care sprijină victimele traficului de ființe umane (VoT) TaNGO
Perioada de implementare: octombrie 2017 - august 2019
Finanţare prin: Programul de Cooperare Elveţiano-Română
Proiect co-finanţat de către United Way Romania
Parteneri: OIM România, Fundaţia Micu Bogdan (FMB) si Fundaţia PeopletoPeople
(P2P)
Proiectul “Reintegrarea, educația și incluziunea socială a victimelor traficului, în
România și în străinătate”
Perioada de implementare: proiect permanent, iniţiat în anul 2012
Finanţare prin: Wellspring International
Grupul ţintă în anul 2019 a fost format din: 9 femei victime ale traficului de persoane
Proiectul „Asistență VoT”
Perioada de implementare: proiect permanent, iniţiat în anul 2003
Finanţare prin: OIM Misiunea în România
Grupul ţintă în anul 2019 a fost format din: 32 de victime asistate, referite în anul 2019
şi în anul 2018.

ACTIVITATI DE GRUP CU BENEFICIARII PROGRAMULUI

ACTIVITATI DE TIMP LIBER CU BENEFICIARII PROGRAMULUI

Caracteristicile victimelor asistate în anul 2019, ca rezultate ale
proiectelor de asistență
Numărul total de victime: 168
Numărul total de victime referite și asistate în anul 2019: 114
Numărul total de victime referite și asistate din anii precedenți: 54
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DEZVOLTARE DE RESURSE

Proiectul Justice at Last – European action for compensation for victims of crime
Proiectul a avut o durată de doi ani, a fost coordonat de La Strada International şi
implementat în colaborare cu ONG-uri partenere din Bulgaria, Republica Cehă,
Spania, Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Macedonia, Serbia şi România. ONG-ul
partener din România este ADPARE (Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor
Alternative de Reintegrare şi Educaţie).
Activităţile derulate în carul proiectului au fost:
 Identificarea şi analiza juridică a cererilor de despăgubire şi de compensare;
 Evaluarea dificultăţilor legate de referirea victimelor, asistarea legală
specializată a acestora, executarea hotărârilor privind despăgubirile;
 Formări internaţionale şi naţionale, seminarii şi întâlniri ale grupurilor de
profesionişti cu privire la cererea de despăgubiri şi compensaţii;
 O campanie de informare europeană pentru promovarea drepturilor victimelor
infracţiunilor şi crearea unui centru interactiv de resurse online.

Rezultate aşteptate:
 Soluţii privind îmbunătăţirea accesului victimelor infracţiunilor la compensaţii,
depăşirea deficienţelor şi a celor mai bune practici în UE.


Îmbunătăţirea abilităţilor şi a cunoştinţelor avocaţilor, a organelor de drept şi a
furnizorilor de servicii cu privire la bunele practici privind cererile de compensaţii
de succes, cu privire la modul de depăşire a lacunelor şi la maniera de abordare a
referirilor şi cooperării transnaţionale.



Creşterea numărului de victime ale infracţiunilor care solicită şi obţin compensaţii
şi/ sau despăgubiri.



Creşterea gradului de conştientizare al factorilor de decizie cu privire la cele mai
bune practici pentru îmbunătăţirea accesului la compensaţii.



Îmbunătăţirea mecanismului de referire a victimelor infracţiunilor la nivel naţional
şi transnaţional.

Perioada de implementare: Octombrie 2017 - Septembrie 2019.
Acest proiect a fost co-finanţat prin Programul pentru Justiţie al Uniunii Europene
(2014-2020)

Program de Prevenire
Activtăţi de constientizare a fenomenului traficului de persoane
În cadrul proiectului „ACASĂ” una dintre activităţile propuse şi realizate în cursul anului
2019 a fost cea de prevenire şi conştientizare a fenomenului traficului de persoane în
comunităţi. În acest an echipa ADPARE a realizat 4 activităţi de conştientizare în comunităţi
din judeţul Călăraşi şi Bucureşti.
Activităţile de conştientizare s-au desfăşurat în parteneriat cu ANITP CR-Bucureşti şi
Asociaţia ANAIS, în activitatile desfasurate am interactiont cu un numar de 145 copii şi tineri,
cu vârste cuprinse între 12-20 ani. De asemenea, beneficiarii programului de prevenire au
fost şi adulţii din comunităţile respective, cadre didactice, consilieri şcolari, lucrători din
centrele de plasament, asistenţi sociali ai DGASPC-urilor.
Ca urmare a activităţii desfăşurate anul precedent în cadrul Universităţii Bucureşti,
Facultatea de Administraţie şi Afaceri, un specialist ADPARE a susţinut şi anul acesta
eforturile studenţilor în realizarea unor campanii de prevenire a traficului de persoane.
Astfel, în perioada 18.04.2019-04.07.2019 un număr de 100 studenţi au realizat 18
potenţiale campanii de prevenire a fenomenului traficului de persoane.

Campanie de infomare privind drepturile victimelor traficului de persoane – campanie
online Know your Rights – Claim compensation a fost o campanie lansată în cadrul
proiectului Justice at Last- European Action for Compensation for Victims of Crime. Acest
proiect a fost finanţat parţial de Programul de Justiţie al UniuniiEuropene (2014-2020).
Campania a fost lansată pe Facebook şi s-a desfăşurat în perioada 18.10.2019 - 02.12.2019.
https://www.justiceatlast.eu/justice-at-last/

Studenți
La începutul fiecărui an universitar, ADPARE semnează un protocol de colaborare cu
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, pentru stagiul de
practică a unui număr de 6 studenţi.

FORMARE
Echipa ca furnizor de formare
În cadrul proiectului “Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”, coordonat de
către Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, un expert al ADPARE a contribuit
alături de un expert al Fundaţiei People to People la realizarea curriculei de instruire pentru
un nou proiect al Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire pentru victimele
traficului de persoane şi a fost implicat în realizarea a 12 sesiuni de instruire.
Sesiunile de instruire au avut loc la Iaşi, Braşov, Craiova, Piteşti, Târgu Mureş, Bacău, Alba
Iulia, Oradea, Constanţa, Timişoara şi 2 sesiuni la Bucureşti şi au reunit un număr de 370 de
specilialişti din domeniul luptei împotriva traficului de persoane/minori: poliţişti şi procurori
specializaţi, inspectori ITM, inspectori şcolari, consilieri AJOFM, asistenţi sociali şi psihologi
de la DGASPC-uri şi ONG-uri.
Ultimele două sesiuni de instruire au fost dedicate identificării şi referirii cetăţenilor ţări
terţe, victime ale traficului de persoane.

Donații și sponsorizări

ADPARE a primit în anul 2019 donaţii în bani de la Asociaţiei Good Bureau suma de
6000 şi donaţii în produse alimentare şi articole îmbrăcăminte în valoare de
aproximativ 1500 lei de la Fundaţia Micul Bogdan, de la Fundaţia People to People
Oradea cadouri de Crăciun prin proiectul „ShoeBox”, în valoare de aproximativ 1760 lei.
În cursul anului 2019 ADPARE a primit donaţii de la Asociaţia Solwodi, Asociaţia Surorile
Misionare Carmelitane şi de la diverse persoane fizice constând în produse de uz
casnic, îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Conferinte, seminarii, grupuri de lucru
Angajaţii ADPARE au participat în cursul anului 2019 la o serie de evenimente dintre
care putem aminti:
O întâlnire pregătitoare la care au participat personalul ADPARE şi avocaţii săi
specializaţi a fost organizată în data de 9 Aprilie 2019 în vederea pregătirii sesiunii de
formare internă din 23 Aprilie 2019. Discuţiile s-au concentrat pe conţinutul instruirii
şi a cazurilor specifice care urmau să fie discutate şi analizate de avocaţi. La această
întâlnire au participat un număr de 6 angajaţi şi 3 avocaţi.
La data de 23 Aprilie 2019, ADPARE a organizat sesiunea de instruire internă a
profesioniştilor cu tema Compensații și despagubiri pentru victimele traficului de
persoane / minori. Sesiunea a vizat în primul rând pregătirea personalului ADPARE, a
avocaţilor săi specializaţi, membri ai Baroului Bucureşti, precum şi a reprezentanţilor
ANITP implicaţi direct în proiect. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul ANITP din
Bucureşti şi au fost prezenţi 10 specialişti în domeniul protecţiei şi asistenţei
victimelor traficului de persoane.

3-4 Aprilie 2019 un reprezentat ADPARE a participat la atelierul regional Îmbunătățirea capacității naționale și regionale în combaterea traficului de persoane în
scopul criminalității forțate din Sud-Estul Europei, organizat de Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) în colaborare cu ANITP şi desfăşurat la Bucureşti.
În cadrul subiectului general Identificarea victimelor și a rețelelor de trafic în scopul criminalității forțate, Adpare a prezentat serviciile de protecţie şi asistenţă
oferite victimelor traficului de persoane, inclusiv consiliere juridică şi asistenţă
pentru a solicita despăgubiri. Prezentarea a fost făcută în comun cu un reprezentant al ANITP din cadrul Serviciului Monitorizarea, Evaluarea şi Coordonarea victimelor.

La 12 aprilie 2019, cu ocazia mesei rotunde Prevenirea, Combaterea şi Reacţia la
Violenţa Sexuală şi de Gen şi Traficul de Fiinţe Umane în Contextul Azilului şi Migraţiei, organizat la Bucureşti de UNHCR şi Cosiliul Europei, un reprezentant
ADPARE a fost invitat să prezinte o imagine de ansamblu asupra rolului pe care îl
joacă în cadrul mecanismului de identificare şi referire, cu un accent special pe
tipurile de servicii de asistenţă şi serviciile de reintegrare furnizate victimelor traficului, cetăţeni români, precum şi resortisanţilor din ţările terţe. Printre participanţi s-au numărat autorităţile Române (ANITP), organizaţii internaţionale
(UNHCR, OIM) şi ONG-uri române active în domeniul anti-trafic.

Conferinţa de închidere a proiectului Traficul de persoane – o abordare centrată pe
victimă, conferinţă organizată la data de 17 iunie 2019 de ANITP, la această conferinţă au participat 2 reprezentanţi ai ADPARE.
Grup de lucru organizat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Misiunea
din România (OIM) în cadrul proiectului “Tandem cu ONG pentru asistența victimelor
traficului de ființe umane – TaNGO”. Acest grup a fost organizat la data de
06.08.2019 în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din
România, un reprezentant ADPARE şi un reprezentant al Fundaţiei People to People
au moderat grupul de lucru.

Grup de lucru organizat de ADPARE în cadrul proiectului Justice at Last - European
Action for Compensation for Victims of Crime, coordonat de La Strada International,
tema acestui grup de lucru a fost: Sporirea accesului la compensații pentru victimele
traficului de persoane și ale infracțiunilor conexe. La eveniment au participat 27 de
specialişti: procurori, avocaţi, executori judecătoreşti, poliţişti, reprezentanţi ai unor
instituţii guvernamentale (Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane ANITP, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – ANABI) şi
organizaţii neguvernamentale. Grupul s-a desfăşurat în Bucureşti în data de

La data de 30 octombire 2019 a avut loc conferinţa de inchidere a Programului de
Cooperare Elveţiano-Român 30.10.2019, la Palatul Parlamentului, la acet eveniment
a participat un reprezentat ADPARE.

Întâlnirea Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și trafic de minori, întâlnirea s-a
desfăşurat în perioada 26-27 noiembrie 2019 la Bucureşti. Întâlnirea a fost organizată de ANITP în colaborare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de
Reintegrare şi Educaţie – ADPARE şi cu suportul financiar al Fundației HannsSeidel.

Conferinţa Internaţională de Asistenţă Socială organizată în perioada 07-08
noiembrie 2019, la care a participat un reprezentat ADPARE.

La data de 2 decembrie 2019 Organizaţia Umanitară Concordia a organizat
Masa Rotundă cu tema “Suport în tranziția spre o viață independentă a
tinerilor defavorizați”. La întâlnire au participat reprezentanţi ai furnizorilor de
servicii sociale, publici şi privaţi şi companii private din Bucureşti. Scopul a fost
acela de a cunoaste mai bine serviciile care vin în întâmpinarea reintegrării
tinerilor defavorizaţi şi de a consolida reţeaua socială de intervenţie.

Continuarea grupului de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor
de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și trafic de minori,
întâlnirea s-a desfăşurat în data de 17 decembrie 2019 la Bucureşti şi a avut
suportul financiar al Fundației HannsSeidel.

Evenimente
04.09.2019 ADPARE, a devenit membru La Strada International – Platforma ONG
impotriva traficului de persoane.

