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RAPORT AL SESIUNILOR DE FORMARE INTRE SPECIALISTI 

7– 13 Februarie 2016, Madrid, Spania 

 

 Sesiunile de formare intre specialisti, desfasurate in perioada 7 -13 februarie, 2016, in 

Madrid, Spania, au fost organizate de catre Asociatia TRABE – Iniciativas Para La Economía Social 

Y Solidaria, in cadrul Proiectului Sansa si provocare – Imbunatatirea serviciilor de asistenta 

pentru victimle traficului de persoane, copii si tineri, prin dezvoltarea de programe de suport 

inovative, proiect finantat de Comisia Europeana, prin Programul Erasmus Plus, Parteneriate 

Strategice, implementat in 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. 

       

 Acest eveniment a incheiat seria programelor de formare realizate in cele trei tari 

partenere - Romania, Cehia si Spania -, destinate consilierilor sociali, juridici si psihologilor - care 

acorda servicii de consiliere/asistenta copiilor, tinerilor victime ale traficului de persoane -, in 

vederea pregatirii acestora in utilizarea tehnicilor specifice – coaching si peer-to-peer suport. 
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 In decursul training-ului – alaturi de participantii din Romania, Republica Ceha si gazdele 

spaniole -  au fost prezenti invitati din cadrul Directiei Generale a Politiei Nationale Spaniole, 

departamentul Trafic de Persoane, Unitatea Centrală a Rețelelor Ilegale de Imigrare si Falsificarea 

Documentelor ( UCRIF ), reprezentanti ai Procuraturii Generale Spania, specialisti in domeniul 

traficului de persoane, colaboratori ai asociatiei gazda (TRABE) - avocati, asistenti sociali, 

psihologi, educatori sociali, mediatori culturali -, dar si suprevietuitori ai traficului de persoane 

care au impartasit din experientele lor in lucrul cu tehnica peer-to-peer. 

 Training-ul a debutat cu prezentarea cadrului legal, statisticilor, contextului social si a 

resurselor disponibile in ceea ce priveste fenomenul traficului de persoane la nivel national si 

international. Interventia reprezentantilor Politiei Nationale Spaniole (UCRIF) a fost utila in a 

favoriza intelegerea acestui fenomen complex, acestia prezentand intr-o maniera ampla modul 

de lucru in cazul unei situatii de trafic si metodele de interventie utilizate pentru facilitarea 

dialogului cu persoane apartinand acestei categorii vulnerabile; oficialii au adus in prim plan 

importanta cooperarii internationale in lupta impotriva traficului de persoane si au apreciat ca 

fiind pozitiva si eficienta stransa colaborare pe care o au cu autoritatile romane, avand in vedere 

faptul ca un numar mare de cetateni romani sunt traficati in Spania. Informatii valoroase au venit 

si din partea reprezentantilor Procuraturii Generale Spaniole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Structura training-ului a fost una activa si a fost implicat un numar mare de specialisti care 

au abordat din perspective diferite complexul fenomen al traficului si al acordarii de servicii 

victimelor acestuia. Au fost prezentate modurile de interventie si in acest scop a fost efectuata o 

vizita la Centrul Concepcion Arenal, locul in care se desfasoara sedintele de consiliere si asistenta, 
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fiind prezentata si unitatea mobila cu care specialistii se deplaseaza pentru a acorda asistenta pe 

teren.  

 Toate aceste informatii au pregatit cadrul necesar pentru prezentarea cuprinzatoare a 

strategiei “peer-to-peer”, folosita ca metoda inovativa in  acordarea de asistenta tinerilor, victime 

/supravietuitori ai traficului de persoane. Au fost utilizate prezentari de caz, materiale video, 

discutii cu supravietuitoare ale exploatarii sexuale, actuale activiste impotriva traficului de 

persoane.  

 Metoda peer-to-peer (de la egal la egal) este o strategie care implica participarea 

membrilor unui anumit grup in scopul promovarii schimbarilor in beneficiul unui alt grup. 

Strategia este adesea utilizata in promovarea schimbarilor individuale, in incercarea de a 

modifica cunostințele, atitudinile, convingerile sau comportamentele. Educatia de la egal la egal 

poate genera, de asemenea, modificari la nivelul intregului grup sau al comunitatii, reguli de 

modificare si actiuni colective de stimulare care ar putea avea impact asupra programelor si 

politicilor. Aceasta abordare se bazeaza pe convingerea ca oamenii, in special tinerii, sunt mai 

dispusi sa asculte si sa raspunda la informatii care vin din partea unor persoane care poseda 

caracteristici similare. In acest sens, tinerii care au rolul de educatori de la egal la egal (peer-to-

peer) trebuie sa fie calificati sa joace un rol activ. De asemenea, acestia trebuie sa fie instruiti cu 

privire la modul de transmitere a cunostintelor si credintelor dobandite. 
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 Pentru a vorbi despre experientele folosirii strategiei peer-to-peer au fost invitati atat 

colaboratori ai asociatiei gazda, specialisti in asistenta directa acordata victimelor traficului, dar 

si foste victime ale exploatarii sexuale care au lucrat cu aceasta metoda in calitate de “peer” 

educator, abordand potentialele victime ale traficului de persoane, in cadrul unui proiect finalizat 

cu succes. 

 Avand in vedere ca Spania este tara de destinatie pentru un numar mare de victime 

cetateni romani, de un real folos in intelegerea specificitatilor fenomenului in aceasta tara, a 

reprezentat interventia specialistului roman Nicoleta Mirela Ionescu - lucrator social si mediator 

cultural, avand o experienta indelungata in asistarea directa a lucratoarelor sexuale, victime sau 

potentiale victime ale traficului de persoane.  

 Discutiile ulterioare si impresiile impartasite atat de catre educatorii peer-to-peer, dar si 

de catre specialistii care lucreaza direct cu victimele/potentialele victime ale traficului au fost 

utile in a analiza eficienta metodei, limitele acesteia si riscurile la care pot fi expusi cei implicati.  

 Prin prisma structurii interactive, sesiunile de formare au constituit un real schimb de 

experiente intre specialistii romani, spanioli si cehi in ceea ce priveste fenomenul traficului de 

persoane si implicatiile acestuia la nivel national si international.  

 

 


