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RAPORT AL SESIUNILOR DE FORMARE INTRE SPECIALISTI 

22 – 28 Noiembrie 2015, Praga, Cehia 

 

In perioada 22 – 28 noiembrie 2015, in Praga, Cehia, s-au desfasurat sesiunile de formare intre 
specialistii din domeniul traficului de persoane, in cadrul Proiectului  Sansa si provocare - 
Imbunatatirea serviciilor de asistenta pentru victime, copii si tineri, prin dezvoltarea de 
programe de suport inovative, proiect finantat de Comisia Europeana, prin  Programul Erasmus 
Plus, Parteneriate Strategice, implementat în perioada Septembrie 2014 – August 2016 de catre 
Asociatia Pro Refugiu Romania, in calitate de coordonator, alaturi de partenerii sai Caritas Praga 
Cehia si TRABE – Iniciativas para la economia social y solidaria, Spania. 

Evenimentul 
organizat de Caritas 
Praga Cehia, a reunit 
experti romani, cehi si 
spanioli din domeniile 
social, psihologic, 
juridic, educational, 
alaturi de invitati cehi 
din cadrul 
Ministerului de 
Interne, Directiei de 
Asistenta sociala si 
Protectia Copilului 
(OSPOD), Reteaua 
internationala a organizatiilor crestine impotriva traficului de persoane (COATNET), beneficiind, 
de asemenea si de prezenta unui coach autorizat.  

In cadrul sesiunilor de formare au fost abordate aspecte privind cadrul legislativ al fenomenului 
traficului de persoane, specificitatile acestui fenomen pe teritoriul Republicii Cehe, colaborarea 
nationala si internationala intre organizatii si institutiile publice, structura planului de 
interventie, metode si tehnici folosite in asistarea supravietuitorilor traficului de persoane, 
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exemplificate prin studii de caz, exercitii practice si vizita de studiu la un centru in care sunt 
acomodate si asistate victime ale violentei domestice si ale traficului de persoane, femei adulte, 
mame cu copii.   

Discutiile referitoare la aspectele legale si sociale, statistici, forme de exploatare au fost 

necesare in a ajuta participantii din cele trei tari (Romania, Spania, Cehia) sa aiba o cunoastere 

de ansamblu, clara asupra specificitatii fenomenului traficului de persoane pe teritoriul 

Republicii Cehe si a intelege etapele prin care trec acesti supravietuitori ai traficului, apreciind 

in aceeasi masura, aceste informatii ca fiind utile si pentru gasirea modalitatilor optime de 

suport acordate de catre specialisti acestei categorii de beneficiarii. 

 

Vizita de studiu intreprinsa la 

centrul administrat de 

Arhidioceza Caritas Praga, in 

cadrul proiectului Magdala, a 

avut o valoare benefica pentru 

participanti in ceea ce priveste  

intelegerea mai in detaliu a 

modului in care sunt asistate 

victimele traficului de persoane 

in acest adapost. Prezentarea 

centrului (camerele de cazare, 

spatiile de joaca, salile de luat 

masa, spatiile comune si cele 

destinate sedintelor individuale) 

si a instrumentelor utilizate in acordarea de asistenta au folosit acestui scop.  

 

Activitatile de lucru in echipa multidisciplinara (psiholog, avocat, asistent social), au creat 

oportunitatea ca specialisti din tari diferite (Romania, Spania) sa lucreze impreuna pentru 

gasirea celor mai bune modalitati de interventie in asistarea supravietuitorilor traficului de 

persoane.  

 

Tematica centrala a sesiunilor de formare intre specialisti – coaching-ul folosit ca metoda 

inovativa in  acordarea de asistenta copiilor si tinerilor, victime ale traficului de persoane – a 

fost prezentata intr-o maniera ampla si bine structurata pe durata training-ului, coach-ul ceh 
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avand o experienta bogata in utilizarea acestui instrument in lucrul persoane apartinand 

categoriilor vulnerabile.   

 

Familiarizarea participantilor cu aceasta metoda de interventie (coaching-ul) a fost realizata 

prin intermediul prelegerilor (utile pentru explicarea in amanunt a teoriei care sta la baza 

acestei tehnici), dar si a exercitiilor practice care au ajutat la formarea deprinderilor necesare 

pentru a lucra cu aceasta tehnica in asistarea supravietuitorilor traficului.  

 

Coaching-ul este un subiect inovator 
utilizat in diferite domenii in scopul 
sprijinirii persoanelor in cadrul 
proceselor de invatare, a amplificarii 
gradului de constientizare de sine 
pentru a dobandi o mai mare 
incredere in depasirea diferitelor 
obstacole si provocari din viata 
actuala, dar si in scopul cresterii 
motivatiei. Există o reala nevoie de o 
noua abordare a asistentei 
supravietuitorilor traficului de 
persoane – si anume o abordare care 
sa ia in consideratie reducerea treptata a vulnerabilitatii, promovarea in mod activ a 
capacitatilor victimelor de a se ajuta singure in rezolvarea problemelor curente de integrare, 
ceea ce inseamna mai mult decat consiliere. Alaturi de prezentarile power point au fost utilizate 
studii de caz, jocuri de rol, exercitii pe teme precum monitorizarea progresului in coaching, 
metode prietenoase de interventie centrate pe copilul-victima, dezvoltarea comportamentului 
emotional si a relatiilor sociale in procesul de reintegrare in societate ulterior perioadei de 
exploatare. 
 
Un coach ii va ajuta pe supravietuitorii traficului de persoane sa invete singuri, fara a le impune 
nimic. Un coach profesionist ofera un parteneriat destinat sprijinirii beneficiarilor in vederea 
obtinerii de rezultate deosebite in viata personala sau profesionala, si anume pentru  
imbunatatirea performantelor si cresterea calitatii vieții. Un coach stie sa asculte, sa observe si 
sa adapteze subiectul in functie de fiecare beneficiar in parte. Acesta cauta sa aplice solutii si 
strategii considerand de la inceput ca cel din fata lui este o persoana creativa si un izvor de 
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resurse. Sarcina unui coach este aceea de a oferi sprijinul necesar in scopul dezvoltarii 
abilitatilor, resurselor si creativitatii pe care fiecare persoana le detine. 
 

Aceasta tehnica a fost primita cu interes de catre participanti, acestia considerand-o utila si 

practica in contextul de viata al victimelor. Ei au conchis ca supravietuitorii traficului de 

persoane au nevoie sa intre in contact cu resursele lor interne si pentru asta au uneori nevoie de 

un antrenor (coach). 

 

In concluzie, participantii au apreciat pozitiv desfasurarea sesiunilor de formare, mentionand ca 

s-au creeat conditiile unei atmosfere ce a invitat la dinamica si schimburi utile de perspective si 

idei. De asemenea, acestia sunt de parere ca pregatirea specialistilor din domeniul traficului de 

persoane si domeniile conexe, aduce un plus de schimbare si constientizare la nivelul intregii 

comunitati si creeaza conditiile favorabile unui proces de vindecare si reintegrare in societate a 

supravietuitorilor traficului prin intarirea suportului si sprijinului comunitar. 

In urma sesiunilor de formare, participantii au gasit util ca deprinderile si cunostintele obtinute, 

sa fie impartasite si cu alti specialisti ce activeaza in domeniul traficului de persoane sau in 

domenii conexe. Astfel, ulterior evenimentului din Praga, Republica Ceha, participantii au 

transmis notiunile noi dobandite catre specialisti din domeniile psihologic, social, educational, 

juridic (colegilor, colaboratorilor, membrilor asociatiilor din care fac parte, reprezentantilor 

institutiilor de invatamant de stat si privat etc.) 

 
 

 

 

 

 


