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CAPITOLUL I
CE ESTE TRAFICUL DE PERSOANE

Traficul de persoane constituie o infracțiune gravă și o încălcare majoră a drepturilor omului.
În fiecare an, femei, bărbați și copii cad în plasa traficanților fie în propriile țări, fie în
străinătate. Aproape fiecare țară din lume este afectată de fenomenul de trafic de persoane:
fie că este țară de origine,de tranzit sau de destinație pentru victime.
În Articolul 3, paragraful (a) din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea
traficului de persoane, în special traficul cu femei și copii, în Protocolul adițional al Convenției
Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate traficul de persoane este
definit ca recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin
amenințare sau folosirea forței sau a altor forme de coerciție, prin răpire, înșelăciune, abuz de
putere sau într-o situație de vulnerabilitate, sau prin oferirea sau primirea de plăți sau
beneficii în scopul obținerii consimțământului unei persoane care deține controlul asupra unei
alte persoane în scopul exploatării. Exploatarea va include cel puțin exploatarea prin
prostituție a altor persoane precum și alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii
forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe.
1. ELEMENTELE TRAFICULUI DE PERSOANE
Pe baza definiției date de Protocolul Traficului de Persoane, este evident că traficul de
persoane are trei elemente constitutive.
Actul (ceea ce se face) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de
persoane.
Mijlocul (cum se face) Amenințarea sau folosirea forței, constrângerea, răpirea, înșelăciunea,
abuz de putere sau vulnerabilitate, sau prin oferirea de plăți sau beneficii unei persoane ce
deține controlul asupra victimei.
Scopul (motivul pentru care se face) În scopul exploatării, care include exploatarea prin
prostituție a altor persoane, prin exploatarea sexuală, muncă forțată, sclavie sau practici
similare și prelevarea de organe.
Traficul de persoane este o infracțiune ascunsă, deoarece victimele rareori solicită ajutor
datorită barierelor lingvistice, de teama traficanților și/sau de teama modului de aplicare a
legii.
Pentru a-și atrage victimele, traficanții recurg la forță, înșelăciune sau constrângere, ca mai
apoi să le oblige la muncă și exploatare sexuală. Aceștia au în vizor persoane care sunt sensibile
din mai multe motive, cum ar fi vulnerabilitatea psihologică sau emoțională, dificultăți
economice, lipsa unei „plase de siguranță” socială, dezastre naturale sau instabilitate politică.
Traumele cauzate de traficanți pot fi atât de mari, încât mare parte dintre victime nu se
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identifică ca victime sau nu cer ajutor, nici măcar în mediile publice. Traficanții pot fi persoane
fizice sau rețele criminale extinse. Proxeneți, bande, membrii de familie, intermediari în
muncă, angajatori de menajere, proprietarii de afaceri mici precum și proprietarii de mari
fabrici au fost găsiți vinovați de trafic de persoane. Punctul comun al acestora este dorința de
a obține profit prin exploatarea de persoane.
2. Traficul de copii este o formă de trafic de persoane și este definită ca “recrutarea,
transportarea, transferul, adăpostirea, și/sau primirea” unui copil în scopul exploatării
acestuia.
Dacă traficu de copii ar avea o formă, atunci acesta ar avea un început, un mijloc și un sfârșit.
Începutul ar fi locul de proveniență al copiilor, mijlocul ar fi călătoria pe care o face victima,
iar sfârșitul este locul de exploatare a victimei.
Când sunt întrebați de ce cred că unii copii devin victime ale traficului de persoane, mulți
oameni ar răspunde imediat “pentru că sunt săraci”. În realitate, sărăcia este doar unul dintro serie de factori de risc care creează vulnerabilitatea în fața fenomenului de trafic de
persoane. În determinarea gradului de vulnerabilitate a unui copil sunt implicați mai mulți
factori care deseori sunt descriși ca fiind “individ, familie, comunitate sau factori de risc la
nivel instituțional”.
Deși este dificilă obținerea de date statistice privind amploarea traficului de copii, Organizația
Internațională a Muncii estimează că anual milioane de copii cad victime ale traficului de
persoane. Pe plan internațional traficul de copii a fost recunoscut ca o încălcare majoră a
drepturilor omului, acest fenomen fiind prezent pretutindeni în lume. Datorită unei creșteri
simțitoare în domeniul de cercetare și acțiune publică, doar în ultimii zece ani prevalența și
ramificațiile acestei practici au crescut la nivel internațional. O varietate de potențiale soluții
au fost în consecință sugerate și implementate, acestea putând fi clasificate în patru tipuri de
acțiuni: protecție extinsă, prevenție, aplicarea legii și asistența victimelor.
Cele mai importante documente internaționale care reglementează traficul de copii sunt
Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 privind Drepturile Copilului, Convenția din
1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în
vederea eliminării lor și Protocolul din anul 2000 al Organizației Națiunilor Unite privind
prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor;
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane din anul 2005.
3. FORME COMUNE DE EXPLOATARE
Exploatarea sexuală include următoarele practici: implicarea copiilor, fete și băieți, în
activități sexuale remunerate în bani sau în natură (cunoscute sub denumirea de prostituție
infantilă), pe stradă sau într-o anumită locație, în bordeluri, discoteci, saloane de masaj,
baruri, hoteluri, restaurante, etc.; traficul de copii (fete și băieți) precum și adolescenți pentru
turism sexual; turismul sexual cu copii; producerea, promovarea și distribuirea de materiale
pornografie care implică copii; folosirea copiilor în spectacole sexuale (publice sau private).
Exploatarea prin muncă: Exploatarea prin muncă a copiilor se referă în mod specific la copiii
sub vârsta minimă prevăzută, de obicei de cel puțin 14 ani, care sunt forțați să muncească. În
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general, exploatarea copiilor prin muncă poate lua diverse forme, inclusiv aservirea
domestică, munca în agricultură, servicii și industriile de fabricație. Tot în această categorie
intră și copiii care sunt forțați să presteze o muncă ieftină și controlabilă, cum ar fi munca în
case, ferme, fabrici, restaurante, și alte asemenea. Termenul de “exploatare prin muncă a
copiilor” este adesea definit ca acea muncă ce îi privează pe copiii de copilărie, le diminează
potențialul și propria demnitate și care le afectează dezvoltarea fizică și psihică normală.
Exploatarea prin muncă a copiilor se referă la acele munci care, mental, fizic, social sau moral
sunt periculoase și dăunătoare pentru copii; interferează cu educația lor lipsindu-i de
oportunitateade a merge la școală; îi obligă să părăsească școala prematur sau îi obligă să
alterneze frecventarea școlii cu munca excesivă și de lungă durată.
Cerșetoria infantilă. Cerșetoria infantilă forțată este acel tip de cerșetorie în care băieții și
fetele sub vârsta de optsprezece ani sunt forțați să cerșească prin constrângere psihologică și
fizică.

CAPITOLUL II
FORMELE DE EXPOATARE DIN ROMÂNIA, SPANIA ȘI CEHIA

1. ROMÂNIA
România este în principal o țară de origine și de tranzit pentru victimele traficului de persoane.
Anual, cetățenii români reprezintă un procent substanțial din numărul total de victime ale
traficului de persoane identificate în Europa. Printre cele mai frecvente forme de exploatare
se numără exploatarea sexuală, munca forțată și cerșetoria forțată. De-a lungul anilor, printre
țările de destinație au fost incluse state precum Italia, Spania, Franța, Germania, Marea
Britanie, Grecia, Cehia; în ultimii ani, numărul cetățenilor români exploatați a crescut și în
nordul Europei,în țări precum Norvegia, Suedia, Danemarca. Fete minore reprezintă aproape
o treime din victimele traficului de persoane din România.
Traficul de persoane este incriminat în art. 210 din Codul Penal român ca:
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul
exploatării acesteia, săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită
vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul
consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane;
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Se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
Art. 211 din Codul Penal din România incriminează traficul de minori astfel:
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul
exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(2) Dacă fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
Statisticile referitoare la România au fost obținute cu sprijinul Agenției Naționale Împotriva
Traficului de Persoane care are printre responsabilitățile sale coordonarea, respectiv
monitorizarea la nivel național a situației fenomenului traficului de persoane și a sprijinului
acordat victimelor traficului de persoaneprecum și a reintegrării sociale a acestora.
Statistici pentru perioada 2012-2014
Numărul de victime cetățeni Români
ANUL

Femei

Bărbați

Fete

Băieți

TOTAL

2012

348

323

327

43

1041

2013

299

297

278

22

896

2014

283

184

280

10

757

Numărul de victime - cetățeni Români - trafic intern de persoane
ANUL

Femei

Bărbați

Fete

Băieți

TOTAL

2012

99

95

266

37

497

2013

65

44

219

16

344

2014

84

8

242

5

339

Numărul de victime - cetățeni Români - trafic extern de persoane
ANUL

Femei

Bărbați

Fete
7

Băieți

TOTAL

2012

249

228

61

6

544

2013

234

253

59

6

552

2014

181

174

27

5

387

Numărul de victime - cetățeni Români – identificați în funcție de formele de exploatare
ANUL

2012

2013

FORMELE DE
EXPLOATARE

Femei

Bărbați

Fete

Băieți

TOTAL

Exploatare sexuală

235

9

299

10

553

Exploatare prin muncă

94

275

14

27

410

Cerșetorie forțată

8

27

9

4

48

Obligarea la comiterea
de furturi

0

3

1

2

6

Exploatare sexuală

202

0

246

0

448

Exploatare prin muncă

73

276

7

19

375

Cerșetorie forțată

10

17

9

2

38

Obligareala comiterea
de furturi

0

1

1

1

3

Exploatare sexuală

225

0

249

1

475

30

152

3

3

188

Cerșetorie forțată

16

30

1

6

53

Obligareala comiterea
de furturi

0

2

1

0

Pornografie infantilă

0

0

19

0

19

Tentativa de
exploatare

10

0

4

0

14

2014
Exploatare prin muncă

3

8

Victime–cetățeni străini – identificați în România
ANUL

Numărul de
adulți

Numărul de
minori

Formele de exploatare

2012

4

0

Exploatare sexuală

2013

2

0

Exploatare sexuală

2014

0

0

-

Procesul de identificare a victimelor traficului de persoane în România
Identificarea victimelor traficului de persoane este procesul de stabilire a faptului că o
persoană este victimă a traficului de persoane. Acesta se poate realiza în mod formal de către
organele judiciare, în urma activității de urmărire penală și de către furnizorii de servicii sociale
prin anchete sociale; de asemenea, se poate realiza și informal, prin analiza indicatorilor care
pot oferi indicii cu privire la existența unor posibile cazuri de trafic de persoane.
Identificarea presupune stabilirea unui prim contact cu persoana presupusă a fi victimă a
traficului de persoane, o analiză a indicatorilor care ar putea ajuta instituția/organizația care
a venit în contact cu aceasta pentru a determina existența unor posibile cazuri de trafic de
persoane și, de asemenea, pentru realizarea un prim interviu doar de către personalul
specializat care poate stabili prezența elementelor traficului de persoane.
În România există un mecanism național de identificare și referire a victimelor traficului de
persoane, care prezintă în detaliu modalitățile de identificare formală și informală a victimelor
traficului de persoane. Identificarea formală ar trebui să fie urmată de referirea victimei de
către o structură specializată anti-trafic din cadrul Poliției sau Parchetului către o instituție
adecvată și responsabilă de coordonarea asistenței oferite victimelor, cum ar fi centrul
regional relevant al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. În cazul în care
victima este identificată de către polițiști sau procurori nespecializați, aceștia trebuie să refere
persoana în cauză către organismului relevant anti-trafic din cadrul propriei lor structuri. Când
o persoană străinăeste identificatăca victimă, în procedura de acordare de sprijin este implicat
Inspectoratul General pentru Imigrări din România; de asemenea, poate fi implicată și
Organizația Internațională pentru Migrație în ceea ce privește procedura de repatriere, dacă
este cazul. Dacă victima este un minor, atunci un reprezentant al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului (din cadrul Consiliilor Județene) trebuie să se implice în
acest proces. Identificarea informală se poate realiza de către misiunile diplomatice și oficiile
consulare, inspectorii de muncă, personalul medico-sanitar, personalul instituțiilor de
învățământ, furnizorii de servicii, ONG-urile sau simplii cetățeni folosind lista de indicatori
stabiliți în cadrul Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de
persoane.
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În cazul în care o organizație sau o instituție vine în contact cu o victimă a traficului de
persoane și nu este în măsură să-i ofere sprijin sau să-i asigure toate nevoile acesteia, trebuie
să se depună toate eforturile necesare pentru identificarea și referirea acesteia către o
organizație/instituție care poate oferi asistența necesară.
Este foarte important să se realizeze un screening corespunzător al persoanelor referite ca
victimă a traficului de persoane pentru a veni în sprijinul organizațiilor/instituțiilor ce oferă
asistență în scopul asigurării că aceste persoane sunt victime ale traficului de persoane și nu
imigranți ilegali sau clandestini, sau persoane aflate într-o situație abuzivă sau de
vulnerabilitateși care ar putea avea nevoie de asistență și/sau de protecție.
Procesul de screening constă din două etape:
•
•

Evaluarea unei game de indicatori anterior intervievării de fapt a persoanei în cauză.
Un interviu al persoanei în cauză constând dintr-un set de întrebări axate pe fazele de
recrutare, transportare și exploatare.

Indicatorii pentru identificarea victimelor traficului de persoane sunt sexul, vârstă, condiția
socială, lipsa documentelor, locul în care persoana a fost găsită șisemnele care ar putea indica
un abuz.

2. SPANIA
În Spania, traficul de persoane este definit în conformitate cu prevederile Articolul 177 bis din
Codul Penal ca: recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea, primirea sau adăpostirea
de persoane prin folosirea violenței, intimidării sau înșelăciunii sau prin abuz de autoritate,
profitând de lipsurile sau de starea de vulnerabilitate a victimei, indiferent dacă aceasta este
de naționalitate spaniolă sau nu, pentru oricare din următoarele scopuri:
•
•
•

Supunerea la servicii sau munci forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute
sau cerșetorie.
Exploatarea sexuală, inclusiv pornografia.
Prelevarea de organe.

Consimțământul victimei devine irelevant atunci când se demonstrează că acesta a fost
obținut prin mijloace ilicite. În cazul în care este implicat un minor, acțiunea se va clasifica ca
trafic de persoane, chiar dacă nu s-a recurs la niciunul dintre mijloacele menționate anterior.
Spania este o țară de tranzit și de destinație pentru bărbați, femei și copii traficați în scopul
exploatării sexuale comerciale și a muncii forțate. Victimele sunt în special femei cu vârste
cuprinse între 18 și 25 de ani, provin din Bulgaria, Ucraina, Rusia, România, Brazilia, Ecuador,
Columbia și Nigeria. Aceste femei sunt recrutate în țările lor de origine și luate în străinătate
de către structuri mafiote care le induc în eroare sau le constrâng. De regulă, acestora li se
promit locuri de muncă în Spania, iar la destinație majoritatea ajung închise în bordeluri. Întrun număr mai mic, victimele din China sunt traficate în Spania în special pentru muncă forțată.
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Rutele de traficare
Dată fiind proximitatea dintre Spania și Africa de Nord, rutele de traficare deseori includ
Spania ca țară de destinație sau de tranzit pe continentul european. Victimele traficului de
persoane, în special femeile tinere, sunt recrutate din Europa de Est și America de Sud. Insulele
Canare rămâne unul dintre cele mai utilizate rute pentru imigranții ilegali din Africa de Vest.
Spania și Italia sunt printre principalele țări care primesc persoanele traficate din Africa de
Vest, în special din Nigeria, fie pentru muncă, sex sau prelevarea de organe.
Sursele de traficare nu se limitează doar la regiunile învecinate, deoarece victimele provin și
din îndepărtata Asie de Est.
Rețeaua Spaniolă Împotriva Traficului de Persoane (www.redcontralatrata.org) compusă din
peste 20 de organizații este o platformă de lucru ce are ca scop promovarea și protejarea
drepturilor victimelor traficului de persoane precum și eradicarea fenomenului de trafic de
persoane. Rețeaua a organizat și sponsorizat diverse reuniuni și conferințe privind
identificarea victimelor traficului de persoane și a publicat un Ghid de bază privind
identificarea, referirea și protecția victimelor traficate în scopul exploatării sexuale. Rețeaua
estimează că există în Spania cel puțin 50.000 de persoane care sunt victime ale traficului de
persoane. Cu un grad crescut de vulnerabilitate în fața traficului de persoane sunt imigranții
din România și Bulgaria precum și minorii imigranți neînsoțiți, deși există puține date
disponibile privind acestă din urmă categorie. Se pare că în ultimii ani a existat o creștere a
numărului de minori traficați în Spania pentru cerșetorie forțată.
2.1 Situația minorilor
Există o lipsă de date generalizată cu privire la numărul de copii victime ale traficului de
persoane. Instituția Ombudsman precizează că, atunci când vine vorba de sosirea la destinație
a copiilor, autoritățile trebuie să notifice acest lucru la Parchet și să înregistreze sosirea
minorului într-o bază de date separată. Mai mult decât atât, autoritățile trebuie să confirme
raportul juridic dintre minorul și adultul(-ții) cu care călătorește.
2.2. Exploatarea sexuală
Potrivit estimărilor date de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate din Europa
(UNODC), se identifică doar una din douăzeci de potențiale victime ale traficului de persoane
în scopul exploatării sexuale. Astfel, în anul 2009, 6.157 de persoane au fost identificate ca
fiind în situație de risc, dintre care 1.301 au fost identificate ca victime; în 2010, 15.075 de
persoane au fost identificate ca fiind în situație de risc, dintre care 1.641 au fost în cele din
urmă identificate ca victime; în 2011, 14.370 de persoane au fost identificate ca fiind în situație
de risc, dintre care 1.082 au fost în cele din urmă identificate ca victime.
De asemenea, Spania confirmă trendul prezentat de UNODC în raportul său privind traficul de
persoane în scopul exploatării sexuale în Europa, în ceea ce privește sexul victimelor, care sunt
în mare parte femei.
În ceea ce privește profilul persoanelor care riscă să devină victime ale traficului de persoane
în scopul exploatării sexuale în Spania, în 2009 și 2010, Centrul spaniol de informații pentru
11

combaterea crimei organizate a descris profilurile tipice ca fiind femeia din România cu vărsta
cuprinsăîntre 18 și 32 de ani, și femeia din Brazilia cu vârsta cuprinsăîntre 33 și 42 de ani.
Datele furnizate pentru anul 2011 nu au fost colectate în funcție de naționalitate, ci fac referire
la naționalitățile română, braziliană și paraguayană. Informațiile furnizate de către această
instituție în anul 2011 sunt limitate, dar acestea constată că doar că 47% dintre victime provin
din America, 45% din Europa și 7% din Africa. Datele și informațiile provin din Raportul
Ombudsmanului spaniol “Traficului de persoane în Spania : Victimele invizibile”, 2012.
Alte date oficiale sunt date de EUROSTAT. În 2013 Eurostat a publicat primul document de
lucru privind Traficul de persoane în Europa. Această publicație constituie cel de-al doilea
document de lucru la nivelul UE cu privire la statisticile traficului de persoane și conține date
pentru anii 2010, 2011 și 2012.
Numărul de victime înregistrate care au luat contact cu autoritățile (la 100.000 de locuitori)

Numărul total de victime
Numărul de victim raportat la
2010 100.000 de locuitori
Raport bărbați
Raport femei
Numărul total de victime
Numărul de victim raportat la
2011 100.000 de locuitori
Raport bărbați
Raport femei
Numărul total de victime
Numărul de victim raportat la
2012 100.000 de locuitori
Raport bărbați
Raport femei

Spania
1605
3,5
0,6
6,3
234
0,5
0,1
0,9
125
0,3
0,0
0,5

Evident, datele oficiale raportate de către guvernul spaniol nu sunt exacte, luând în
considerație diferențele mari dintre ani.
Comisia Spaniolă pentru Sprijinirea Refugiaților (CEAR) a solicitat guvernului spaniol să
recunoască traficul de persoane în scopul exploatării sexuale ca motiv de protecție
internațională a victimelor precum și în scopul dobândirii de către acestea a dreptului la
solicitare de azil.
Potrivit CEAR, în ciuda unei conexiuni evidente între traficul de persoane în scopul exploatării
sexuale și persecuțiile pe criterii de gen - care reprezintă un motiv recunoscut de persecuție
conform legislației spaniole în materie de azil - autoritățile spaniole refuză sistematic să
accepte cererile de azil din partea femeilor victime ale exploatării sexuale. În prezent,
protecția acordată victimelor traficului de persoane în Spania este condiționată de cooperarea
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lor în scopul depistării rețelei criminale. Cu toate acestea, de multe ori victimele se tem de
posibilele represalii împotriva lor și a familiilor acestora ce pot veni din partea infractorilor
implicați în rețelele de trafic, ceea ce face dificilă cooperarea acestora cu organele de poliție.
2.3. Procesul de identificare a victimelor în Spania
În octombrie 2011 mai multe ministere, Procurorul General și Consiliul General al Puterii
Judiciare a aprobat un Protocol-cadru de protecție a victimelor traficului de persoane.
Obiectul acestui protocol îl reprezintă stabilirea de orientări operaționale pentru detectarea,
identificarea, sprijinirea și protecția victimelor traficului de persoane în scopul promovării
coordonării între instituțiile implicate în aceste procese,precum și pentru definirea
mecanismelor relației dintre autoritățile cu responsabilități în domeniu.
În cazul în care există dovezi că posibila victimă a traficului de persoane este un minor,
unitatea de poliție responsabilă de identificare informează Ministerul Public, aceasta trebuind
să acționeze în conformitate cu următorii termeni:
Acțiuni specifice în cazurile în care victimele traficului de persoane sunt minori.
1. Victimelor minore trebuie să li se asigure urgent asistență, sprijin și protecție. Toate
măsurile adoptate trebuie să aibă în vedere siguranța, recuperarea fizică și psiho-socială,
educația și găsirea unei soluții durabile pentru situația lor. Aceste măsuri trebuie să se bazeze
pe starea de vădită vulnerabilitate a victimelor traficului de persoane care sunt minori; aceste
măsuri se iau în urma unei evaluări a situației specifice a victimei, luând în considerație opinia
acesteia, nevoile și interesele sale.
2. De asemenea, măsurile pentru sprijinirea victimelor minore trebuie să stabilească
mecanismele de sprijin care garantează returnarea victimei însoțite în țara de origine, inclusiv
returnarea victimelor minore care provin din țările UE, prevalând în mod deosebit interesul
minorului, precum și evaluarea unor condiții alternative de returnare având ca scop
reintegrarea într-un mediu familial.
3. Instituția publică responsabilă de protecția juridică a victimelor minore sau Ministerul
Public, pot propune referirea victimelor traficului de persoane către resursele specifice cu
scopul asigurării protecției sau tratamentelor de specialitate. Aceste resurse trebuie să
garanteze că fac distincție între persoanele care depășesc sau nu vârsta legală.
2.4. Minorii neînsoțiți care sunt victime străine:
1. Măsurile necesare se adoptă cu scopul stabilirii identității, naționalității și/sau a locului de
origine a minorului; în cazul minorilor neînsoțiți resursele trebuie să se mobilizeze în scopul
localizării familiilor acestora precum și pentru garantarea faptului că aceștia sunt reprezentați.
2. În cazul victimelor traficului de persoane care sunt minori străini neînsoțiți, trebuie să li se
acorde o atenție deosebită, deoarece aceștia sunt deosebit de vulnerabili, iar până în
momentul găsirii unei soluții permanente trebuie luate măsurile necesare aplicabile în funcție
de nevoile acestora.
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3. Soluția de durată cu privire la viitorul minorilor victime trebuie să se adopte în cel mai scurt
timp posibil, iar aceasta poate să însemne repatrierea și reintegrarea acestora în țara de
origine, acordarea statutului de protecție internațională sau a rezidenței și a permisului de
muncă, dacă este cazul.
4. Fără a aduce atingere aspectelor reglementate de prezentul protocol, minorii străini
neînsoțiți care sunt victime ale traficului de persoane trebuie să facă obiectul prevederilor
protocolului menționat la articolul 190.2 din Regulamentul pentru legea organică nr. 4/2000.
2.5. Acțiunile de protecție a victimelor minore
1. Pe parcursul investigațiilor poliției și a procedurilor penale care implică posibile victime ale
traficului de persoaneminore, trebuie să se adopte măsurile necesare evitării victimizării
secundare. Trebuie să se adopte un singur protocol de interviu pentru toate cazurile.
Interviul trebuie se aibă loc în cel mai scurt timp, în condiții corespunzătoare, în prezența unui
reprezentant din Ministerul Public, cu garantarea prezumției de minoritate juridică în caz de
incertitudine și cu adoptarea mecanismelor necesare pentru preconstituirea de probe, dacă
este necesar.
2. Având în vedere vulnerabilitatea deosebită a victimelor minore ale traficului de persoane,
pe parcursul desfășurării interviului și examinărilor din cadrul investigațiilor și procedurilor
judiciare,trebuie să se adopte măsuri de protecție suplimentare, după cum urmează:
a) Astfel de proceduri trebuie să se realizeze fără întârzieri nejustificate, de îndată ce
împrejurările au fost aduse la cunoștința autorităților competente.
b) În măsura în care este posibil, aceste proceduri trebuie să se desfășoare în locația pusă la
dispoziție sau destinată în acest scop.
c) Atunci când este necesar, interviurile trebuie să implice profesioniști instruiți
corespunzător.
d) Trebuie să se întrunească numărul minim numai în cazul în care este strict necesar. Ori de
câte ori este posibil, declarațiile minorului trebuie să se înregistreze prin mijloace tehnice care
permit reproducerea audiovizuală.
e) Procedurile se vor desfășura în prezența unui reprezentant legal, cu excepția situației în
care persoana în cauză a fost exclusă din motive justificate.
Pe de altă parte, există mai multe protocoale elaborate de către unele guverne regionale
(Galicia și Catalonia).
3. CEHIA
Cehia este în primul rând o țară de origine. De-a lungul anilor, a devenit o țară de destinație
și de tranzit. În primul rând, traficul de persoane a avut ca scop principal exploatarea sexuală
și abia mai târziu a avut ca scop și exploatarea prin muncă în domeniul construcțiilor sau în
cadrul acestui sistem, clientul (cetățean ucrainean) își angajează conaționali pe care mai apoi
îi exploatează. În Cehia există o numeroasă comunitate de vietnamezi în cadrul căreia mai
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poate regăsi fenomenul de exploatare. Datorită izolării acestei comunități, șansele ca oricare
dintre membrii acesteia să facă o plângere la poliție sunt practic nule.
Cehia este în principal o țară de destinație și de tranzit dar, în prezent, este și o țară de origine.
În Cehia sunt traficați cetățeni din Slovacia, Nigeria, Ucraina, Vietnam, Mongolia și Federația
Rusă, dar în ultimii ani au fost traficate șipersoane din România și Bulgaria. Cetățenii cehi sunt
traficați în Cehia și apoi în special în Regatul Unit, Țările de Jos, Germania, Franța, Finlanda,
Polonia și Slovenia.
Cea mai întâlnită formă de trafic de persoane este traficul pentru exploatare sexuală și muncă.
Cel mai mare număr de victime este înregistrat în Praga. Zonele de frontieră cu Germania și
Austria, precum și capitala Praga sunt locurile unde prostituția prosperă.
Autorii infracțiunii de trafic de persoane sunt în mare parte persoane cu studii elementare sau
muncitori manuali. În afara cehilor și a cehilor romi, autorii sunt, de asemenea, și străini care
au un permis de ședere în Cehia. Aceștia își folosesc legăturile pe care le au în țara lor de
origine, se bucură de cunoașterea unei limbi străine precum și a mediului cultural și economic
din țara de origine. Autorii recurg la înșelăciune, dependență sau profită de greșeli în scopul
atingerii scopurilor lor. Pe termen lung, aceștia sunt cetățeni ai Ucrainei, Slovaciei și Nigeriei.
3.1. Traficul de persoane extern
Există cazuri în care cetățeni cehi, victime ale traficului de persoane, care fac raportări la
ambasade; altfel, victimele sunt identificate de către angajații ONG-urilor în țara de destinație
iar acestea solicită ajutor din partea ONG-urilor din Cehia. S-a constatat că cel mai mare număr
de persoane traficate cu cetățenie cehă este în Marea Britanie. În 2013 au fost identificate 32
de persoane (dintre care 2 minori), iar în 2014 au fost identificate 42 de persoane (dintre care
un minor).

Țara
Marea Britanie
Franța
Germania
Olanda
Finlanda
Polonia
Slovenia
Total

2013
32
10
7
4
1
1
0
55

2014
42
0
0
4
0
0
4
50

3.2. Traficul de persoane intern
Prostituția
Potrivit estimărilor, 13.000 de femei sunt traficate pentru prostituție. Un număr mare de
femei sunt angajate în această activitate în special în zonele de frontieră. Unele dintre acestea
vin pentru un week-end sau un week-end prelungit cu scopul de a câștiga bani în plus. Acestea
nu provin doar din localități sau familii dezavantajate din punct de vedere social; printre
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femeile care își doresc un venit suplimentar adesea se numără și femei cu studii superioare,
acestea oferind servicii sexuale în mod voluntar; în general acestea sunt femei din Cehia și
Slovacia, au diferite vârste și provin din diferite clase sociale.
În afara cetățenilor cehi și slovaci, prostituția este practicată și de cetățenii din Ucraina,
România, Federația Rusă, Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Lituania și Nigeria.
În ultimii ani, fenomenul de prostuție practicată în stradă s-a diminuat. De obicei, prostituatele
din stradă au o situație socială dificilă și nu au educație. Acestea aparțin grupului cu cel mai
ridicat risc prin consumul de droguri și sex neprotejat. Acest tip de prostituție este practicat
de cetățeni cehi, slovaci și romi, acest lucru putând fi vâzut în centrul orașului Praga, în Teplice
și în împrejurimile sale (ca locuri cunoscute) precum și pe șoselele principale spre Austria și
Germania.
S-a constatat o diminuare a prostituției practicate în cluburi, precum și în unele locații de tip
bar sau cluburi de noapte, în saloanele de masaj și în pensiuni, locuri cunoscute pentru
oferirea de programe și servicii erotice. Există o mare fluctuație de femei tinere în Praga; în
2013 a crescut numărul de prostituate ce provindin România și Nigeria; în apropierea
granițelor cu Germania și Austria cluburile sunt încă deschise în timp ce alte cluburi din diferite
zone ale Cehiei se închid.
La polul opus, serviciile sexuale prestate în case particulare pentru diferite sume de bani sunt
în creștere; desigur, prețurile sunt mult mai mici. Serviciile sunt oferite în mare parte de
cetățeni cehi, dar într-o mai mică măsură și de către slovaci și ucraineni. În cele mai multe
cazuri, aceste femei au în grijă minori. Monitorizarea acestor locuri este foarte complicată.
Uneori locuitorii din aceste zone nu au habar de serviciile prestate acolo.
Recrutarea se face informal, prin prieteni și cunoștințe, precum și în mod oficial printr-un
anunț cu o ofertă de muncă, căsătorie și călătorie. Au fost identificate cazuri de căsătorie în
care femeile au fost forțate să se prostitueze.

Încercări de reglementare
În Cehia prostituția nu este reglementată, însă au existat două propuneri în acest sens.
Primăria din Praga a pregătit o propunere de reglementare a prostituție pe care consiliul a
aprobat-o. Un grup de membri ai parlamentului au elaborat două proiecte de lege privind
toleranța prostituției, însă guvernul a respins ambele propuneri.
Exploatarea prin muncă
Victimele acestui tip de exploatare provin în general din următoarele țări: Ucraina, România,
Bulgaria, Slovacia, Polonia, Mongolia și Vietnam. Grupurile din țările lor de origine acționează
sub forma agențiilor legale de plasare a forței de muncă. Acestea oferă locuri de muncă bine
plătite în Cehia, asigură sprijin în obținerea permiselor de muncă și a permiselor de ședere,
însă la sosire oamenii se văd supuși la munci umilitoare, solicitante din punct de vedere fizic,
iar salariul fie este unul minim, fie nu există. Uneori victimelor le sunt reținute pașapoartele,
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pe motiv că au o datorie pe care trebuie să o plătească prin muncă. Necunoscând limba și
legislația, aceste persoane rămân într-o relație de dependență față de traficanții.
De asemenea, recrutarea forței de muncă se realizează și prin metode informale, cum ar fi
prin internet sau pe baza unei bune experiențe dobândite în cartier.
În ultimii ani s-au înregistrat multe cazuri de exploatare prin muncă a cetățenilor provenind
din România și Bulgaria. Ei sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu au nevoie de permise de
muncă. De regulă lucrează în construcții, agricultură și silvicultură. În general, recrutarea se
face prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă din țara de origine.
Ca o măsură de prevenție, Oficiul de Stat pentru Inspecția Muncii (www.suip.cz) a publicat
materiale informative cu privire la ocuparea forței de muncă pe site-ul acestuia, și în limbile
română și bulgară.
Cetățenii cehi sunt exploatați pe piața muncii din Marea Britanie. Persoane de etnie romă
recrutează șomeri din Cehia și Slovacia. La sosire, aceștia aplică la oficiul local pentru asistență
socială, după care li se spune nu există nici un loc de muncă și pleacă, astfel încât organizatorii
procesului de recrutare profită de beneficiile sociale ale victimelorși abuzează de fondurile
dedicate asistenței sociale.
3.3. Copiii care sunt victime ale traficului de persoane:
Traficul de copii în scopul exploatării sexuale a acestora, precum și în scopul obținerii de bani
are trei forme: prostituția infantilă, pornografia infantilă și traficul cu copii. Potrivit
Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale (MoLSA), în anul 2013 au existat 33 de cazuri de copii
(27 fete și 6 băieți) abuzați pentru producerea de materiale pornografice. Din 22 de cazuri
raportate de prostituție infantilă, 21 au fost fete. În anul 2014 au fost depistate 33 de cazuri
de abuz de minori în scopul producerii de materiale pornografice cu copii și 17 cazuri de
prostituție cu minori. Un caz de suspiciune de adopție ilegală a fost depistat în 2013, iar în
2014 au fost două astfel de cazuri. În Praga există Facilitatea pentru copiii resortisanților
străini. În cadrul acestor facilități, copiilor străini li se acordă aceleași îngrijiri ca în cazul copiilor
cehi, existând unele servicii suplimentare, cum ar fi: folosirea interpreților și asigurarea de
lecții intensive de limba cehă. Scopul principal al acestei facilități îl reprezintă integrarea
minorilor străini neînsoțiți de pe teritoriul Cehiei, cu înțelegerea, conservarea și respectarea
tradițiilor lor sociale, etnice, culturale, istorice și religioase.
39 de minori neînsoțiți (29 băieți și 10 fete) au rămas în aceste facilități, dintre care 6 au depus
cerere pentru protecție internațională.
Cazuri suspecte de copii victime

Anul
2013
2014

Băieți
0
0

Fete
7
5

Sub 15 ani
3
3
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15 -18 ani
4
2

Total
7
5

Țara de origine
Azerbaidjan
Bosnia șiHerțegovina
Bulgaria
Croația
România
SUA
Total

2013
1
1
1
2
1
1
7

2014
0
0
1
1
3
0
5

Tipul de trafic
Furt
Prostituție
Cerșetorie forțată

2013
5
2
0

2014
3
0
2

Programul de sprijinire și protecție a victimelor traficului de persoane
Scopul programului este de acela de a proteja posibilele victime ale traficului de persoane în
cazul în care decid să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii în cadrul procedurilor penale
și, mai mult decât atât, dacă sunt de acord cu condițiile de participare. În cadrul programului
există o strânsă cooperare între ONG-uri, poliție și OIM.
Programul de sprijinire și protecție a victimelor

Țara de origine
Cehia
Slovacia
Vietnam
România
Bulgaria
Total

2013
4
4
1
14

2014
1
1
39
2
44
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Forme de explotare
Forma de explotare
2013
2014

Exploatarea prin muncă
18
43

Exploatarea sexuală
5

Bărbați
14
33

Femei
9
10

Numărul de victime
2013
2014
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4. INDICATORI
Este important să se cunoască cum pot fi depistate posibilele victime ale traficului de persoane
în scopul referirii acestora către serviciile specializate pentru aputea beneficia de asistență.
Mai mult decât atât, în cazul în care victimele au sub 18 ani, există proceduri specifice de
urmat. Prin urmare, în caz de dubiu, trebuie să să ia în considerație presupușii minori și să li
se asigure asistență, sprijin și protecție. Vârsta exactă a acestora va fi stabilită de către
autoritatea competentă, la momentul oportun.
Există însă anumite semne care i-ar putea ajuta pe experți să identifice copiii care ar putea fi
victime ale traficului de persoane. Acești indicatori sunt:
Indicatori generali
•
•
•
•
•
•

Teama și dificultatea de a vorbi despre situația prin care trec prin sau teama de a vorbi
liber cu familiile sau cu prietenii lor.
Izolarea socială: contactul limitat cu alte persoane ce nu se află în legătură cu rețeaua
de exploatare; necunoașterea locului sau a adresei unde locuiesc.
Lipsa unui pașaport sau a oricărui alt tip de document de identitate. În cazul în care
există un astfel de document, acestea par a fi falsificate (inclusiv data nașterii).
Teama de a se deplasa liber, fiind nevoie să fie însoțiți la orice întâlnire.
Faptul că se află într-o situație de dependențe multiple (pentru a beneficia de cazare,
alimente sau orice alte servicii).
Lipsa de educație și formare.

Indicatorii emoționali
•
•
•
•
•
•
•

Depresie
Anxietate
Izolare
Comportament regresiv
Lipsa de control emoțional
Diverse fobii repetate
Probleme psihosomatice sau labilitate emoțională

Indicatori comportamentali
•
•
•
•

Reticență în vorbire; mint sau acționează după cum sunt instruiți
Stare de nervozitate sau sensibilitate extremă,ușor impresionabili
Dau răspunsuri evazive sau arată rețineri
Evita contactul vizual când se aduc în discuție chestiuni ce nu sunt legate de aspecte
culturale.

Indicatori de sănătate
•
•
•

Vânătăi, oase rupte sau alte semne ale unor probleme de sănătate care nu au fost
tratate.
Semne vizibile de tăieturi, vânătăi sau arsuri.
O stare proastă de sănătate, în general.
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Indicatori psihologici
•
•

Simptome de stres posttraumatic sau modificări psihologice (traume, depresie,
anxietate)
Simptome frecvente: dureri de cap, tulburări de somn, tulburări somatice, anxietate
sau neliniște, stimă de sine scăzutăși oboseală.

În afară de acești indicatori, există unele semne specifice în funcție de tipul de exploatare la
care au fost supuși copiii și tinerii, care ar putea ajuta experțiiîn identificarea posibilelor
victime.
5. Intervievarea victimelor traficului de persoane ca proces formal de identificare
Orice reprezentant al instituției sau al organizației implicate în identificarea victimelor
traficului de persoane în timpul unui interviu trebuie să respecte următoarele recomandări
generale:
1. Să nu faci rău.
Abordați fiecare victimă a traficului de persoane sau situaţie ca şi când ar exista riscul major
de a cauza un rău acesteia. Nu intervievați victima dacă interviul va înrăutăţi situaţia acesteia
pe termen scurt sau lung.
2. Cunoaşteţi-vă subiectul şi evaluați riscurile.
Documentați-vă asupra riscurilor asociate traficului de persoane şi cunoaşteți cazul fiecărei
persoane înainte de a realiza un interviu.
3. Pregătiți informaţiile necesare referirii victimei.
Să nu faceți promisiuni pe care nu le puteți ţine. Fiți pregătit să oferiți informaţii în limba
maternă a victimei sau în cea utilizată în zona respectivă cu privire la serviciile de asistenţă
juridică, de sănătate, adăpost, asistenţă socială şi măsuri de protecţie şi oferiți sprijin în ceea
ce privește referirea acesteia, dacă acest lucru este solicitat.
4. Selectați şi pregătiți în mod corespunzător interpreţii şi colaboratorii. Cântăriți riscurile şi
beneficiile asociate folosirii serviciilor unor interpreţi angajaţi, ale colaboratorilor sau ale altor
persoane şi implementați metode adecvate de instruire a acestora şi de realizare a interviului.
5. Asigurați anonimitatea şi confidenţialitatea.
•

Protejați identitatea persoanei intervievate şi confidenţialitatea pe toată durata
procesului de intervievare - din momentul în care ea este identificată/contactată până
când detaliile legate de caz sunt făcute publice.

6. Obţineți consimţământul dat în cunoştinţă de cauză.
•

Verificați dacă fiecare persoană intervievată înţelege în mod clar conţinutul şi scopul
interviului, scopul sau destinaţia informaţiilor furnizate, dreptul de a nu răspunde la
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întrebări, dreptul de a încheia interviul în orice moment şi dreptul de a impune
restricţii asupra modului de folosire a informaţiei.
7. Ascultați şi respectați opinia fiecărei persoane referitoare la situaţia acesteia şi riscurile
la adresa siguranţei sale.
•

Acceptați faptul că fiecare persoană are griji diferite şi că modul în care aceasta le
percepe pot să difere de modul în care o altă persoană le-ar evalua sau considera.

8. Nu retraumatizați/revictimizați victima.
•

Nu puneți întrebări cu intenţia de a provoca o stare de disconfort emoţional. Fiți
pregătit să reacţionați în mod corespunzător la suferinţa unei persoane şi să
remarcați punctele ei forte.

9. Fiți pregătit pentru a interveni în caz de urgenţă.
•

Fiți pregătit să interveniți dacă persoana spune că este în pericol iminent.

10. Utilizați cât mai bine informaţiile obținute.
•

Utilizați informaţiile oferite astfel încât să fie în beneficiul persoanei sau să
îmbunătăţească politicile şi măsurile luate în privința victimelor traficului de
persoane, în general.

Considerații speciale privind intervievarea minorilor


Victimele copii ar trebuie să fie interogate doar de către personalul instruit
corespunzător cu privire la nevoile speciale și drepturile lor. Dacă este posibil, copiii
victime ar trebui să fie interogați de către personalul de același sex.



Aflați cât mai multe lucruri posibil despre cazul copilului înainte de interviu și realizați o
introducere clară și prietenoasă (de exemplu, vorbind despre ceva cu privire la care
copilul este familiarizat poate ajuta la stabilirea unei relații).



Creați un spațiu sigur și confortabil pentru conversație (inclusiv jucării, cărți, jocuri, etc.,
pentru a ajuta la construirea unei relații cu acesta).



Stabiliți un raport cu copilul discutând sau făcând anumite lucruri care nu sunt legate de
experiența acestuia de persoană traficată (de exemplu, discutați despre lucruri cu care
copilul este familiarizat, jucați jocuri).



Acordați discuției timp suficient și nu va grăbiți.



Păstrați un aer simplu și informal (de exemplu, nu-l lăsați să presupună că este interogat
și nu insistați pentru răspunsuri).



Folosiți un limbaj adecvat și pe înțelesul copilului (acordați atenție termenilor pe care
copilul îi utilizează).
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Explicați lucrurile într-o manieră în care copilul le poate înțelege cu ușurință (folosiți
materiale vizuale ori de câte ori este posibil).



Întrebările trebuie să fie adaptate vârstei și capacității mentale a copilului.



Începeți cu întrebări deschise care să permită copilului să se exprime personal. Evitați
întrebările directe, cum ar fi “Persoana te-a abuzat?”, și folosiți cât mai mai multe
întrebări deschise, cum ar fi, “Ce a făcut persoana?”.



Nu urmăriți și nu insistați pentru detalii atunci când copilul afirmă că a spus tot ce știa.
Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere faptul că un copil nu va da o anumită
informație dacă nu adresați întrebarea corectă, ci va da răspunsul pe care acesta crede
că intervievatorul vrea să-l audă.



Intervievarea minorilor ar trebui să aibă loc în prezența unui părinte. În cazurile în care
acest lucru nu este posibil, dacă se cunoaște sau se suspectează implicarea familiei în
traficul cu persoane, atunci interviul se va realiza în prezența unui tutore instruit, a unui
psiholog sau asistent social.



Încheiați interviul dând asigurări copilului că este bine și că veți fi disponibil ori de câte
ori are nevoie să vorbească din nou.

CAPITOLUL III
CONSECINȚE JURIDICE, PSIHOLOGICE ȘI SOCIALE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE
ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE

1. ASPECTE JURIDICE
Victimele traficului de persoane se pot confrunta cu consecințe juridice. Uneori, când
victimele ajung în atenția autorităților locale (care nu au întotdeauna o abordare centrată pe
victimă), acestea sunt reținute sau returnate în țările lor de origine, situație în care se pot
confrunta cu dificultăți economice și stigmatizare socială. De asemenea, victimele se tem de
represalii din partea traficanților care sunt îndreptate fie împotriva lor, fie împotriva familiilor
lor; traficanții deseori recurgla amenințări și abuzuri fizice în scopul controlării victimelor. Prin
urmare, multe victime se tem să meargă în fața autorităților și să raporteze abuzurile, iar acest
lucru reprezintă nu numai o situație deosebit de gravă pentru victime, ci împiedică, de
asemenea, capacitatea de aplicare a legii în scopul rezolvării problemei.
Situația copiilor care săvârșesc fapte penale în timp ce aceștia se află în așa numita ”situație
de traficare” este una extrem de dificilă. Aici se includ copiii care participă la producerea,
distribuirea și vânzarea de droguri, furtul din buzunare, vânzări ambulante ilegale sau
cerșetorie, prostituție precum și alte fapte penale, cum ar fi furtul sau jaful. De asemenea,
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există situații în care legile în materie de migrație să fie încălcate în situații în care copiii sunt
mutați ilegal în afara granițelor. Totuși, există un acord internațional conform căruia copiii
care au fost supuși traficului de persoane trebuie să fie tratați ca victime de drept ale traficului
de persoane, fără a fi urmăriți penal. Este vital ca în situațiile descrise anterior să se țină cont
de condiția de victimă a traficului de persoane a copilului, precum și de natura exactă a
infracțiunii analizate.
Atât UE cât și guvernele locale au recunoscut necesitatea asigurării unor măsuri speciale de
protecție în beneficiul victimelor, datorită rolului lor esențial în investigarea și urmărirea
penală a cazurilor de trafic de persoane. Documente internaționale privind traficul de
persoane au cerut statelor să ia măsuri în scopul protejării victimelor de consecințele juridice
ale traficului de persoane. Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea
traficului de persoane, în special traficul cu femei și copiir eglementează protejarea victimelor
de posibilele consecințe juridice. Victimele care se întorc în țările lor de origine trebuie să fie
repatriate numai “în conformitate cu principiile de securitate și în favoarea oricăror proceduri
judiciare legate de faptul că persoana în cauză este o victimă a traficului de persoane”. În alte
situații, trebuie să se analizeze permisiunea victimelor de a rămâne în țara de destinație fie
temporar, fie permanent. Victimele nu trebuie să ajungă în situația de a fi revictimizate,
stigmatizate în continuare, incriminate, urmărite penal sau ținute în centrele de detenție
pentru infracțiuni care ar fi putut fi comise de către victimă, ca parte a scopului pentru care
au fost traficate.
Pentru a combate traficul de persoane, victimele trebuie să coopereze în calitate de martor în
procesul penal, iar anchetatorii trebuie să fie bine instruiți în realizarea de evaluări
corespunzătoare a riscurilor în scopul protejării victimelor în fiecare etapă a anchetei și a
procesului judiciar (cum ar fi protejarea vieții private și a identității).
Pot exista situații în care interesele victimei să fie în contradicție cu interesul organelor de
drept, însă victimelor trebuie să li se permită să ia decizii personale cu privire la siguranța lor.
Persoanele care nu doresc să coopereze cu autoritățile ar putea fi declarate neeligibile în unele
state în ceea ce privește asigurarea protecției și a serviciilor. De exemplu, în România, dacă o
victimă refuză cooperarea cu autoritățile pe durata desfășurării procedurilor judiciare,
aceasta nu va beneficia de asistență din partea instituțiilor de stat, în schimb, victima poate
primi sprijin din partea ONG-urilor.

2. Aspecte psihologice și sociale
Traficul de copii are un impact profund negativ în primul rând asupra copiilor traficați și a
familiilor lor, dar și asupra comunităților din care fac parte și asupra națiunii în ansamblul său.
Traficul de persoane are consecințe devastatoare pentru cei care cad victime, dar este
deosebit de nociv pentru copii, deoarece impactul acestuia va avea urmări asupra viitoruluilor.
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Impactul social al traficului de copii este la fel de amplu și de lungă durată. Impactul asupra
familiei care își pierde un copil ce ajunge în mâinile traficanților poate fi de lungă durată, în
special în cazul în care familia a fost încântată de plecarea copilului pentru a-și găsi un loc de
muncă. În schimb, în cazul în care copilul trimite acasă anumite sume de bani sau chiar revine
în comunitatea din care a plecat, acest lucru ar putea încuraja și alte familii să-și trimită copiii
de acasă, punându-i în situația de a ajunge victime ale traficului de persoane; în acest mod se
poate ajunge ca o întreagă comunitate să fie “coruptă” de fenomenul de trafic de persoane.
Există un impact grav asupra comunității, dar și asupra copilului și a familiei sale mai ales
atunci când educația copilului traficat este întreruptă brusc. Acest lucru are atât impact
economic cât și impact social. Viitorul copilului nu mai este unul sigur, deoarece acesta nu va
avea competențele necesare pentru a-și câștiga existența sau pentru a evolua în viață.
Impactul psihologic
Trauma asociată traficului de persoane și consecințele sale psihologice pot fi devastatoare, iar
nesoluționarea lor poate compromite procesul de recuperarea victimelor și, în plus, poate
conduce la creșterea riscului de revictimizare a persoanelor deja aflate într-o situație de
vulnerabilitate.
În ceea ce privește traficul de persoane, putem aduce în discuție traume complexe ce pot fi
abordate din două perspective importante. În primul rând, sunt foarte rare acele cazuri de
victime ale traficului de persoane care sa nu fi avut traume severe în copilărie sau în
adolescență (de exemplu, victime care au suferit violențe sexuale, incest, violență domestică,
etc.). În cazurile în care victimele au suferit traume anterioare, experiența traficului la care au
fost supuse reprezintă o traumă cumulativă care se adugă la traumele pe care persoana le-a
suferit în primele etapeale vieții, cel mai adesea în copilărie. Așadar, vorbim despre o trauma
complexă atunci când persoana în cauză a trecut prin experiențe traumatice severe care nu
au fost procesate psihologic înainte de a ajunge victimă a traficului de persoane. Analizate
dintr-un alt punct de vedere, traumele complexe se referă la faptul că experiențele traficului
de persoane sunt experiențe umane deosebit de dramatice. În acest caz, conceptul de traumă
și consecințele sale psihologice, modul în care trauma este definită în psihologie nu pot
cuprinde în întregime și nu pot descrie în totalitate o astfel de experiență și efectele
psihologice pe care le are. Prin urmare, vorbim despre traumă complexă atunci când la
experiențele traumatice se cumulează alte experiențe similare și/sau atunci când evenimente
traumatice au fost deosebit de dramatice și neașteptate, astfel încât acestea pot echivala cu
tortură.
Lista problemelor psihologice cu care se confruntă victimele traficului de persoane este foarte
lungă,iar psihoterapeuții și studiile de cercetare atestă faptul că următoarele problemele și
provocări apar ca reacție la experiențele și situațiile la care au fost expuse victimele:
o
o
o
o
o

tulburări de stres posttraumatic (PTSD)
PTSD complex sau tulburarea de stres extrem nespecificat în altă parte
depresie
lipsa de reacții emoționale
tulburare de anxietate
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

autoculpabilizare
stare de neajutorare și de nonsens
coșmaruri
probleme în controlarea furiei
gânduri și tentative de suicid
paranoia
sindromul Stockholm
fatalism și temperament isteric
probleme de abuz de substanțe psihoactive, abuz de alcool
probleme de îngrijire personală zilnică
probleme cu somnul
tulburări disociative
temeri generale și specifice, cum ar fi teama de separare, frica de întuneric
regresie la o fază de dezvoltare anterioară, în special la o vârstă sub 7 ani, cum
ar fi enurezis
probleme de comportament, cum ar fi agresiune și neascultare
reexperimentarea în activitățile de zi cu zi a jocurilor sau reapariția
coșmarurilor
probleme psihosomatice, cum ar fi dureri de stomac si dureri de cap
probleme în interacțiunea socială.

Traficanții recurg la manipulări psihologice și metode coercitive pentru a menține controlul
asupra victimelor, astfel încât evadarea lor să fie practic imposibilă, prin distrugerea capacității
acestora de a se apăra din punct de vedere fizic și psihic. Metodele raportate includ violență
fizică, sexuală și psihologică, izolare,trimiterea în zone necunoscute, dependența de alcool sau
droguri,controlarea accesului la hrană și apă, monitorizarea prin amenințarea cu arme și
utilizarea de aparate foto și câini. Amploarea și persistența abuzului psihologic și fizic, precum
și relația coercitivă și înșelătoare cu traficanțiicare are drept scop exploatarea victimei
reprezintă aspecte care fac distincție între traficul de persoane și aplicarea de rele tratamente.
Deși nu există o cercetare academică riguroasă cu privire la impactul traficului de persoane
asupra copiilor, numeroase surse sugerează faptul că traumele emoționale și fizice, abuzul
sever și teama reprezintă un risc grav pentru dezvoltarea fizică, psihică, spirituală și socialemoțională.
Copiii/tinerii care au suferit traume complexe, cum ar fi abuz fizic prelungit, abuz sexual, abuz
emoțional și neglijență, violență și tortură, au un risc crescut pentru o serie de simptome și
caracteristici comportamentale ce includ atașament, integritate biologică, tulburare a
reglării/dereglării emoționale, adaptări disociative, comportament, funcționarea cognitivă și
conceptul de sine.
Privarea de educație. Copiii/tinerii care sunt victime ale traficului de persoane sunt privați și
de puținele oportunități educaționale disponibile și, prin urmare, scad șansele de a-și
îmbunătăți situația materială pe viitor. Cercetările în domeniu au identificat rezultatele
negative ale privării de educațieîn cazul victimelor neglijate (pe plan psihologic și emoțional)
și a victimelor abuzului (fizic și sexual). Rezultatele includ întârzieri în dezvoltare, dificultăți
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cognitive și dificultăți legate de limbă, abilități verbale și de memorie reduse, rezultate mai
slabe la învățătură și repetență.
Bunăstarea emoțională. Experiențele asociate traficului de persoane pot avea consecințe
psihologice de durată. Copiii/Tinerii care au suferit traume fizice și emoționale ca urmare a
îndepărtării de familiile, casele și comunitățile lor; problemele ulterioare cu care se confruntă
implică daune substanțiale produse prin abuz fizic, emoțional și sexual. Deși studiile empirice
nu au evaluat impactul psihologic al traficului de copii, studiile de caz au raportat efecte
secundare emoționale în rândul copiii traficați, cum ar fi depresie, lipsa de speranță, vinovăție,
rușine, flashback-uri, coșmaruri, pierderea încrederii, reducerea stimei de sine și anxietate.
Mesajele negative pe care copiii le primesc în mod repetat pot influența sentimentul de
valoare, conducând la sentimente de autoculpabilizare. Cercetările empirice cu privire la
relele tratamente aplicate copiilor au identificat numeroase consecințe negative asupra
victimelor. Abuzul psihologic asociat cu amenințările, izolarea de lungă durată, precum și
asistarea la abuzul comis asupra altor persoane afectează în mod negativ conceptul de sine,
obiectivele personale, relațiile cu ceilalți,afectând în mod grav bunăstarea emoțională.
Neglijența emoțională și fizică sunt asociate cu retragerea socială și emoțională, probleme de
comportament, asertivitate, scăderea stimei de sine și a încrederii. Copiii care au fost supuși
la abuzuri fizice și sexuale au o mai mare predispoziție la stări emoționale negative, inclusiv
anxietate și depresie, scăderea stimei de sine, izolare socială, simptome de tulburare de stres
posttraumatic (PTSD), abuz de substanțeși suicid. Copiii abuzați sexual pot suferi consecințe
psihologice grave, cum ar fi tulburare de stres posttraumatic și depresie. Și nu în cele din urmă,
multiplele experiențe de victimizare din timpul copilăriei cresc riscul apariției bolilor mintale
și conduc la dificultăți psihiatrice la vârsta adultă.
Tipare comportamentale.În cazurile de copii traficați s-au raportat tipare comportamentale
adverse, cum ar fi probleme de atașament, neîncrederea în adulți, comportamente
antisociale,precum și dificultăți în relaționarea cu alte persoane. Deși nu există studii empirice,
mai multe rapoarte sugerează că exploatarea sexuală comercială reprezintă un factor de risc
pentru comportamentul sexualizat, iar unii adolescenți recurg la prostituție sau la alte tipuri
de activități sexuale tocmai pentru că se simt fără valoare, pentru că viețile lor sunt ruinate și
nu au nimic de pierdut. Unii copii mai mici recurg la autovătămare corporală pentru a-și
redobândi sentimentul de control prin durere, în timp ce copiii mai mari se detașează de
realitatea dură prin abuz de alcool sau de droguri. Cercetările realizate au corelat
comportamentul ostil și agresiv al copiilor care au fost abuzați fizic cu modul agresiv în care
au fost tratați. Copiii care au fost abuzați fizic sau sexual adoptă un comportament suicidar,
dezvoltă probleme emoționale și au dificultăți de relaționare cu cei din jur. De asemenea,
există un risc mai mare pentru aceștia privind abuzul de substanțe. În cazul adulților care în
copilărie au fost neglijați, există riscul ca aceștia să dezvolte un comportament violent,
antisocial, putându-se confrunta, de asemenea, cu allte probleme conexe.
Există o multitudine de simptome psihologice care în timp pot ieși la suprafață, chiar și la mult
timp după ce victimele au evadat sau au fost salvate din mediul de traficare. Astfel, este foarte
important ca serviciile și protocoalele ce vizează victimele traficului de persoane să
încorporeze asistență și tratament psihologic.
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Existența fenomentul de trafic de persoane evidențiază faptul că încă există încălcări ale
drepturilor omului care iau forma sclaviei, iar această problemă afectează în special femeile,
copiii și adolescenții. Există multe efecte negative care rezultă din experiența de traficare:
unele dintre ele apar pe durata exploatării, iar altele după această perioadă. Impactul
expunerii zilnice la constrângere fizică și psihologică, abuz și violență este întotdeauna mai
mare asupra copiilor și tinerilor, deoarece drepturile acestora au fost încălcate la o vârstă mai
fragedă. Imaturitatea, vulnerabilitatea, lipsa unor mecanisme pentru a face față respectivelor
situații, dependența, abilitățile reduse ale acestora pot fi direct responsabile pentru
sentimentele de frică cu care se pot confrunta copiii și tinerii.
Gravitatea consecințelor depinde de mulți factori, cum ar fi durata de exploatare, vârsta
victimei, caracteristicile personale, experiențele, țara de destinație, statutul de imigrant, etc.
Există însă consecințe care apar frecvent în cele mai multe cazuri, acestea având un impact
semnificativ asupra viețiivictimelor. Astfel, putem distinge între următoarele tipuri de impact:






Impactul emoțional: sentimente de rușine și vinovăție, stimă de sine scăzută. Deseori
victimele sunt stigmatizate de către societate.
Impactul fizic: accidente și boli legate de locul de muncă sau lipsa asistenței medicale.
Impactul psihosocial: dezvoltarea psihică poate fi compromisă. Victimele suferă
efecte distructive în dezvoltarea lor, care ar putea conduce la probleme de
coexistență socială, afectarea semnificativă a capacității de învățare, depresie,
gânduri de suicid, modificări de somn și coșmaruri, anxietate, disociere, etc.
Impactul comportamental: neîncredere, comportament antisocial, vicii,
comportament agresiv, relații instrumentale, tulburări de alimentație, relații de
dependență, etc.

În funcție de scopul exploatării, există consecințe specifice:
Consecințe specifice în cazul victimelor exploatate sexual:




Consecințe fizice: dureri de cap, de spate, dureri abdominale, dureri de stomac,
oboseală și amețeli.
Sănătatea sexuală și reproductivă: infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, sarcini
nedorite sau întreruperi de sarcină.
Abuz sexual sau viol.

Consecințe specifice în cazul victimelor exploatate prin muncă:


Leziuni sau răni suferite la locul de muncă în urma unor accidente sau boli: cicatrici,
afecțiuni cronice, probleme de spate, pierderea auzului, probleme de vedere,
probleme respiratorii, etc.

Consecințe specifice în cazul adolescenților, fete și băieți.



Probleme emoționale: depresie, stimă de sine scăzută, izolare, fantezii excesive,
comportament regresiv, lipsa de control emoțional, fobii repetate, etc .
Probleme de comportament: agresiune, fugă de acasă, comportament criminal, abuz
de substanțe, automutilare, autovătămare, tentative de suicid.
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Absenteism școlar, probleme în dezvoltarea limbajului, dificultăți de atenție, rezultate
slabe la învățătură sau hiperactivitate.

Cu toate acestea, având în vedere dificultățile de identificarea victimelor traficului de
persoane (și mai ales în ceea ce privește recunoașterea statutul lor juridic de victime), se
întâmplă foarte des ca, în momentul în care s-a stabilit contactul cu serviciile și resursele
disponibile, acestea să fie punctuale în rezolvarea anumitor probleme. Așadar, victimele nu
beneficiază de asistența cuprinzătoare care să le permită recuperarea sau, dacă este cazul,
care să îi salveze din situația de exploatare în care sunt. În cazul în care victimele sunt copii
sau tineri,este deosebit de important să se se asigure asistența și protecție corespunzătoare,
deoarece aceștia sunt deosebit de vulnerabili, existând riscul să redevină victime ale traficului
de persoane în viața lor de adult.
Mai mult decât atât, luând în considerație faptul că, în mai multe rânduri, victimele pot să nu
fie conștiente de statutul lor sau nu recunosc condiția de victimă, acestea riscă adesea să
ajungă deportate, în arest sau la închisoare. Acestă“incriminare”a victimelor generează noi
dificultăți și consecințe conducând la creșterea nivelului de neîncredere față de oameni,
instituții și servicii. Toate acestea afectează stabilirea unor relații profesionale benefice între
reprezentanții serviciilor specializate și victime, care riscă să parcurgă procese lungi de
recuperare.

CAPITOLUL IV
METODE SPECIFICE DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ DESTINATE COPIILOR ȘI
TINERILOR VICTIME

1. Consiliere psihologică /Psihoterapie pentru copiii și tinerii victime.
Înlăturarea consecințelor psihologice ale traficului de persoane se realizează pe termen
lung prin terapie cuprinzătoare. Terapia de sănătate mintală se bazează de obicei pe una
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sau mai multe teorii de tratament psihologic, cel mai important fiind tratamentul
comportamental, cognitiv și psihodinamic. Terapia comportamentală se concentrează pe
stimularea comportamentelor dorite și reducerea comportamentelor problematice prin
manipularea mediului. Terapia cognitivă acționează în scopul schimbării
comportamentelorși sentimentelor prin modificarea modului în care pacienții percep și
înțeleg experiențele importante din viața lor. Terapia psihodinamică explică
comportamentul și personalitatea ca fiind motivate de forțe interioare, inclusiv de
experiențele din trecut, instinctele moștenite, unitățile biologice și vizează pacienții
inconștieți.
Copiii sunt extrem de vulnerabili când vine vorba de traume psihologice pe termen lung în
urma traficării. Impactul violenței asupra copiilor este foarte diferit de cel asupra adulților,
deoarece creierul și procesele cognitive ale copilului nu au ajuns încă la maturitate. Modul în
care un copil face față unei experiențe stresante sau traumatice depinde de stadiul de
dezvoltare al acestuia și de nivelul său de rezistență. Este posibil ca violența fizică și psihică să
lase urmări de lungă durată, probabil în toate etapele de dezvoltare. Din acest motiv, atunci
când vine vorba de copii traficați, este important să se țină cont de impactul unic al factorului
de stres sau al traumei asupra copiilor în diferite etape din dezvoltarea lor cognitivă,
emoțională și relațională, în scopul soluționării unui spectru cât mai larg al nevoilor copiilor.
În timp ce copiii ar putea răspunde inițial la traumă printr-o atitudine de tipul “luptă sau fugi”,
traumele nesoluționate pe termen lung pot conduce la un răspuns prin imobilizare urmat de
disociere. Potrivit unor dovezi, în cazul fetelor există un risc mai mare de revictimizare decât
în cazul băieților, însă în cazul băieților sunt mai multe șanse să dezvolte un comportament
agresiv, ca urmare a victimizării lor. Aceste dovezi sugerează necesitatea unui tratament
diferențiat pentru băieți și fete.
Copiii/Tinerii care au fost supuși traficului de persoane trebuie să beneficieze de tratamente
specifice personalizate, într-un grup sau în cadrul familial. Terapia poate include consiliere,
terapie prin joc, terapie narativă, terapie prin artă, terapie prin muzică, terapie în natură,
terapie cognitiv comportamentală, desensibilizarea si reprocesarea prin mișcări ale ochilor
(EMDR), psihoterapie, managementul furiei sau gestionarea conflictelor de muncă.
De asemenea, este la fel de important să se pună accent pe reziliența copilului, punctele sale
forte, precum și pe abilitățile de a dezvolta oportunități și de a construi pe aceste baze cu
recunoașterea acestor aspecte pozitive.
Intervențiile terapeutice trebuie să se bazeze pe relații sigure și de încredere și trebuie să se
țină cont de etapa de dezvoltare a copilului, să fie relevante din punct de vedere cultural, să
fie flexibile, adecvate și să se realizeze de către un expert instruit.

Serviciile ar trebui să fie implementate cu respectarea metodologiei bazate pe dovezi; în caz
contrar, există riscul ca tratamentul să fie ineficient și, în unele cazuri, să provoace mai mult
rău. Tratamentul de sănătate mintală bazat pe dovezi are la bază ideea că dovezile științifice
trebuie să fie evaluate pentru determinarea și punerea în aplicare a opțiunilor de tratament
destinate pacienților. Acesta subliniază importanța fundamentării deciziilor în ceea ce privește
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dovezile empirice care sprijină opțiunile de tratament specifice pentru anumite tipuri de
pacienți.
Datorită dezvoltării recente a activităților și inițiativelor împotriva traficului de persoane,
precum și recenta recunoașterea fenomenului de trafic de persoane în domeniul sănătății
mintale, există puține cercetări bazate pe probe cu privire la tratamentul victimelor traficului
de persoane.
Însă, potrivit unor rapoarte cu privire la traficul de persoane, se pare că nevoile de sănătate
ale acestor persoane sunt similare cu cele ale altor grupuri marginalizate, cum ar fi muncitorii
imigranți, victimele abuzului sexual sau violenței în familie, precum și victimele torturii. Prin
urmare, în așteptarea unor cercetări bazate pe dovezi cu privire la tratamentul dedicat
victimelor traficului de persoane și tratamentul tulburărilor de sănătate mintală suferite de
aceste persoane, în scopul stabilirii unei bazede tratament se pot efectua cercetări similare.
Tratamentul bazat pe dovezi pentru simptome și boli asociate traficului de persoane
Terapia cognitivă
Abordează problema gândurilor disfuncționale bazate pe ipoteze iraționale sau
ilogice.
Terapia cognitiv-comportamentală
Combină terapia cognitivă cu intervențiile comportamentale, cum ar fi terapia de
expunere, oprirea gândurilor sau tehnici de respirație.
Terapia de expunere
Are drept scop reducerea anxietății și fricii prin confruntarea de idei (expunere
imaginară) sau prin situații reale (expunerea in vivo) legate de trauma suferită.
Terapia cognitiv-comportamentală focalizată pe traumă
Integrează elemente cognitive ce țin de comportament, umaniste, de atașament, de
familie și terapii de abilitare în cadrul unui tratament conceput să răspundă nevoilor
unice ale copiilor cu PTSD sau alte probleme legate de experiențe de viață traumatice.
Desensibilizarea și reprocesarea prin mișcări ale ochilor
Combină practica clinică generală cu expunerea de scurte imagini cu restructurarea
cognitivă (mișcarea rapidă a ochilor este indusă în timpul expunerii imaginii și în fazele
cognitive de restructurare).
Training pentru inocularea stresului
Combină psihoeducația cu tehnici de gestionare a anxietății, cum ar fi relaxarea,
tehnici de respirație și oprirea gândurilor.
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Din păcate, lipsesc informații cu privire la metodele eficiente în tratarea tinerilor, deoarece
identificarea PTSD a fost recunoscută recent cu prepoderență în cazul copiilor decât în cazul
adulților. Programul intervenției cognitiv-comportamentale focalizate pe traumă (TF-CBT) a
fost dovedit a avea un impact pozitiv asupra copiilor care au experimentat evenimente de
viață traumatizante. Tratamentul de intervenție TF-CBT este conceput pentru a sprijini
copiii/tinerii și părinții lor în depășirea efectelor nocive ale abuzului fizic și/sau sexual. Acesta
vizează problemele emoționale grave, cum ar fi PTSD, stres, anxietate, frică și depresie prin
dobândirea de noi abilități în procesarea gândurilor și emoțiilor rezultate din evenimente
traumatice. TF-CBT cuprinde și combină intervențiile cognitive și comportamentale cu
terapiile cunoscute în tratarea copiilor abuzați. Obiectivul acestuia este de a ajuta copiii să
vorbească deschis despre experiențele lor traumatice într-un mediu de susținere.
Intervenția cognitiv-comportamentală focalizată pe traumă (TF-CBT) este un model
psihoterapeutic care integrează elemente de comportament cognitiv, umanist, de atașare, de
familie și terapii de abilitare într-un tratament conceput să răspundă nevoilor unice ale
copiilor cu PTSD și alte probleme ca urmare a experiențelor de viață traumatice. TF-CBT
reprezintă o intervenție structurată în care copilul învață modalități noi și eficiente de
gestionare a sentimentelor negative și a comportamentului problematic, precum și noi moduri
de gestionare a gândurilor cu privire la experiențele din trecut. Terapia pune accent pe
traumă, astfel încât copilul învață să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat, devenind capabil
să vorbească deschis despre experiențele sale. La început întotdeauna există reticență,
deoarece copilul poate avea sentimente puternice atunci când își reamintește sau se gândește
la trauma suferită. Este de înțeles că copilul preferă să evite să-și reamintească lucruri din
trecut sau este posibil să-l îngrijoreze faptul că reamintirea experiențelor îi va produce mai
mult rău. Dar reamintirea experiențelor într-un mediu sigur este cel mai bun mod de a atenua
sentimentele negative. În momentul în care sentimentele devin mai puțin puternice și mai
ușor de gestionat se face posibilă o nouă abordare a traumei, astfel încât aceasta să rămână
o parte din trecut. Acest tratament cuprinde componente individuale pentru copii/tineri,
precum și pentru părinții sau îngrijitori, atunci când aceștia se arată disponibili și dispuși să
participe.
Componentele TF-CBT specifice în lucrul cu copiii/tineri sunt:
• Psihoeducația. Această componentă îi ajută pe copii/tineri să învețe despre stresul
traumatic, reacțiile tipice la evenimente traumatice, de ce se întâmplă acestea și informații cu
privire la ceea ce implică terapia. O informație importantă care le este împărtășită este aceea
că cei mai mulți copii se pot recupera mai ales dacă urmează un tratament eficient.
• Relaxarea. Această componentă îi ajută pe copii/tineri să învețe cum să-și relaxeze corpul
astfel încât să-i ajute în depășirea stărilor de anxietate și/sau a sentimentului de frică.
• Controlul afectiv. Această componentă îi ajută pe copii/tineri să identifice emoțiile tipice
legate de traumă, cum ar fi anxietatea sau frica, tristețea sau durerea, furia și rușinea, și să
învețe să dezvolte abilități specifice de gestionare a acestor emoții negative într-un mod
constructiv.
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• Corectarea gândurilor inutile sau procesarea cognitivă. Această componentă îi ajută pe
copii/tineri să identificice gândurile/convingerile inutile legate de traumă, cum ar fi: ”este
numai vina mea”, “eu nu merit nimic”. Ei află metode clare și eficiente care îi învață cum să se
gândească la ceea ce s-a întâmplat în trecut.
• Construcția narațiunii despre traumă. Prin această metodă copiii/tinerii sunt ajutați să
vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat încondiții de siguranță. Acest lucru le permite
copiilor să nu mai evite să vorbească despre traume și învață să gestioneze reamintirile
traumelor.
• Aptitudini sociale/de siguranță. Prin această componentă, terapeutul vine în sprijinul
tinerilor prin învățarea de noi modalități de a se simți în siguranță și elaborarea unui plan de
securitate, dacă este necesar. De multe ori trauma suferită afectează capacitatea copilului de
relaționare socială, însă copilul poate fi sprijinit în dobândirea acestor abilități utile.
Atunci când se lucrează cu persoanele care îi ingrijesc, se adaugă o componentă suplimentară
care se concentrează pe parenting-ul pozitiv. Terapeutul vine în sprijinul
părintelui/îngrijitorului învățându-l cum să gestioneze comportamentul dificil al
copilului/tânărului precum și comportamentul care interferează cu relațiile de familie. Cei mai
mulți copii finalizează terapia TF-CBT în 12-15 ședințe, deși este posibil ca unii copii să aibă
nevoie de mai multe sau mai puține ședințe. Terapia TF-CBT este flexibilă și individualizatăîn
funcție de nevoile fiecărui copil/tânăr.
Tehnici și instrumente folosite în psihoterapia/consilierea copiilor/tinerilor victime:
Înainte de toate, este esențial ca terapeutul/asistentul să creeze o atmosferă și o relație de
respect, confidențialitate și siguranță. Asistentul trebuie să trateze copilul/adolescentul cu
înțelegere și demnitate și, de asemenea, trebuie să manifeste o preocupare sinceră și să
asigure îngrijirea necesară. Nu grăbiți procesul de consiliere. Fiecare detaliu al recuperării (așa
cum este descris mai jos) necesită o atenție deosebită pe parcursul a una sau mai multe
ședințe. În plus, terapeutul/ asistenul trebuie să urmeze în mare măsură un proces similar cu
orice altă persoană (de exemplu, introducerea, identificarea problemelor, stabilirea
obiectivelor, punerea în aplicare a modificărilor, evaluarea). În recuperarea posttraumatică se
pune accent în primul rând pe restabilirea siguranței pacientului.
Psihoeducația. Terapeutul/Asistentul trebuie să ofere informații cu privire la ceea ce
înseamnă trauma și care sunt posibilele sale urmări, sau despre cum reacționează oamenii în
general în condiții de stres ridicat. Oferirea acestor informații este de natură să reducă
sentimentele copilului dea se simți ciudat, diferit sau exagerat, sentimente care constituie în
sine un factor de stres, normalizând răspunsurile copilului. Informațiile trebuie să fie oferite
în funcție de nevoile și nivelul fiecărui copil/ tânăr, fie prin citirea unui text copilului/tânărului,
fie prin explicarea modul în care funcționează organismul uman (de exemplu, aspecte legate
de stres). Oferirea de informații poate fi urmată de observarea recunoașteriiunor astfel de
reacții/informații și de încurajarea persoanei în cauză să-și exprime asemănările și diferențele
legate de experiențele trăite.
Atunci când cauza problemelor copilului se datorează necunoașterii sau lipsei de informații,
este posibil ca oferirea informațiilor necesare să conducă la rezolvarea problemei. Oferirea de
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informații ar putea fi foarte eficientăîn schimbarea convingerilor distructive și false pe care le
poate avea un copil (de exemplu, durerile de cap ca semn al posedării de spirite rele, copilul
este “rău” din cauza abuzurilor sexuale suferite). Furnizarea informațiilor necesare ar putea
reduce stresul în cazul în care copilul, ca urmare a ignoranței, are închipuiri nonrealiste cu
privire la ceea ce s-ar putea întâmpla cu el. Asigurarea informațiilor relevante are rolul de a
crește încrederea copilului care se simte mult mai pregătit să facă față situației în care se află.
Informațiile oferite nu au rolul de a schimba convingeri sau de a impune cu forța anumite
schimbări, deoarece asistentul respectă întotdeauna punctul de vedere al copilului, acesta
doar oferind informații obiective suplimentare dintr-o altă perspectivă (adaptat situației). În
plus, oferirea de informații ar putea îmbunătăți relația asistent-victimă prin creșterea nivelului
de încredere. În mod similar, s-ar putea ca oferirea de informații, într-o oarecare măsură, să
îndeplinească așteptările directe ale copilului care nu conștientizează natura neautoritară a
consilierii psihologice.
Tehnica/Instrumentul:
Mi-ai spus că nu te simți bine și că ai trecut printr-o experiență îngrozitoare. Experiența prin
care ai trecut este atât de cumplită, încât majoritatea oamenilors e plâng deacelași lucru. S-ar
putea să fi fost abuzat sexual, torturat, supus la crime de război, iar acestea sunt situații de
stres extrem. Poți să te simți ușurat de faptul că ai supraviețuit,ai scăpat și acum ești în
siguranță, dar, în același timp este posibil să simți frică, furie, durere și tristețe.
După un timp, amintirile evenimentelor teribile ar putea reveni, fie prin coșmaruri, fie îți sunt
reamintite de anumite lucruri pe care le vezi sau le faci. S-ar putea să îți revină în gând anumite
detalii cu privire la experiența avută, chiar dacă nu dorești rememorarea evenimentelor,
retrăind astfel sentimentele de umilire sau abuz. Acest lucru te poate face să simți din nou
frica, să fii furios sau nefericit.
De asemenea, s-ar putea să observi că fie faci, fie nu faci anumite lucruri pe care le-ai făcut
sau nu înainte de incident, oferindu-și sentimentul că s-a produs o schimbare. Poate crezi că
alții văd sau știu ce s-a întâmplat cu tine și s-ar putea să nu le placă acest lucru și să te respingă.
Dacă ai fost abuzat sexual, trebuie să știi că ceea ce s-a întâmplat nu a fost din vina ta; nu ai
nicio responsabilitate pentru ce s-a întâmplat. Ai fost victima unei persoane sau a unui sistem
abuziv.
Este important să realizezi faptul că mulți oameni au reacții similare după o astfel de
experiență intensă; este normal să ai aceste sentimente, coșmaruri, amintiri și să plângi sau
să fii iritabil. Aceste reacții sunt extrem de neplăcute, însă, cu toate acestea, poți găsi sprijin și
confort în consiliere, de exemplu, prin împărtășirea experiențelor cu prietenii supraviețuitori,
prin anumite ceremonii sau ritualuri religioase sau care aparțin propriilor convingeri. Astfel,
multe persoane au reușit să reducă treptat impactul experiențelor trăite.
În viitor s-ar putea să te confrunți cu multe amintiri dificile și dureroase, dar, în același timp,
vei avea posibilitatea de a te bucura de viață din nou și de a începe să te simțiți mai bine.

33

Relaxarea
Un eveniment traumatic și urmările sale sunt extrem de stresante pentru orice persoană. O
modalitate eficientă de reducere a stresului sau în a face față unor astfel de condiții este
relaxarea. Așadar, terapeutul/asistentul poate învăța persoanele în cauză anumite tehnici de
relaxare pentru a face față tensiunilor actuale din viața copilului (de exemplu, realizarea unor
exerciții de relaxare preferate atunci când se simt stresat, anxios, sau îi este frică în viața de zi
cu zi). De asemenea, relaxarea poate fi utilizată ca răspuns la tensiunile care apar în cadrul
unei ședințe de terapie/consiliere (de exemplu după sau în timpul repovestiriiunui eveniment
traumatic. Așadar, la sfârșitul sesiunii se recomandă efectuarea unor exerciții de relaxare,
astfel încât copilul să nu încheie ședința tensionat.
Exerciții/Instrumente:
•

Relaxarea progresivă

Citiți următoarele instrucțiuni calm și cu o voce moale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

(În cazul în care copilul stă pe scaun) picioarele să atingă pământul.
Închide ochii.
Inspiră profund, expiră observând respirația.
Relaxează-te. Relaxează-te profund.
Imaginează-ți un culoar cu o ușă la capătul acestuia. Mergi până la această ușă.
Deschide ușa și coboară cinci trepte. Acolo vezi o altă ușă.
Ești singura persoană care are cheia de la această ușă.
Imaginează-ți că descui ușa. Acolo găsești cel mai frumos, mai liniștit și mai sigur loc
pe care ți-l poți imagina. Poate fi undeva în natură, un peisaj imaginar, sau un loc unde
ai mai fost în trecut.
Nimeni altcineva nu poate pătrunde în acest spațiu. (Așteaptă 30 de secunde.)
Ridică un deget dacă ai reușit să găsești acel loc. (Așteptă 30 de secunde)
Ai găsit locul? Dacă nu reușești, ne vom opri și vom continua să discutăm.
Ok, ai găsit un loc frumos.

Fiți atent la:
a)
b)
c)
13.
14.
15.

Culori, forme, imagini.
Sunete, cum ar fi vântul, păsările, apa.
Senzațiile fizice, cum ar fi atingerea, pământul, textura.
Emoțiile și senzații. Ce emoție simți acum? Observă și simte emoția.
În acest moment ce simți în corpul tău? Permite-ți să te bucuri de acea senzație.
Indică un cuvânt. Gândește-te la un cuvânt care descrie perfect imaginea (de exemplu,
“relaxare”, “copaci”, “un lac”).
16. Repetă în gând acest cuvânt în timp ce observi senzația. (Dacă răspunsul este pozitiv,
rostește cuvântul de 4 ori în câte 2 sau mai multe reprize.)
17. Șterge totul din imagine. Acum spune cuvântul de reper și încearcă să experimentezi
emoții și trăiri fizice pozitive. Poți să faci acest lucru? Poți să te relaxezi? Procedați
astfel în momente de stres.
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18. Simularea unei tulburări. Ok, aș dori să te întreb ce consideri că este un disconfort
minor. Observați cuvintele care însoțesc sentimentele negative. Acum imaginează-ți
locul în care te simți în siguranță. Observați culorile, sunetele, mirosurile, lucrurile pe
care le atingeți. Ce simți acum? (continuați până când sentimente negative dispar).
19. Auto-simulareaunei tulburări. Ok, amintește-ți din nou gândul care te tulbură.Acum
încearcă să utilizezi imaginea sau cuvântul de reper al locului în care ești în siguranță,
realizând singur exercițiul pentru a te relaxa.Nu uita că acest loc este întotdeauna
sigur și disponibil pentru tine. Poți merge acolo, atunci când ești supărat. De
asemenea, în timpul ședințelor când vrei să mergi acolo te pot ajuta.
Terapeutul/Asistentul îi poate cere copilului să practice zilnic acest exercițiu care utilizează
sentimente pozitive, cuvinte și imagine asociate.

•

Exercițiile de respirație

Realizate corect, aceste exerciții sunt eficiente, putând fi practicate aproape oriunde.
Inspiră profund ( trebui să te auzi cum inhalezi aerul),simte cum aerul pătrunde în plămâni.
Apoi țineți-l în plămâni timp de câteva secunde.
Expiră tot aerul(trebui să te auzi cum expiri, ca un “suspin profund”), și simte cum aerul iese
din plămâni.
Repetă exercițiul de șase ori. Să nu-ți fie teamă de respirație excesivă (hiperventilație), pentru
că acest lucru nu se poate întâmpla. Însă, dacă simți furnicături în degete, este semn că te afli
într-un stadiu de hiperventilațieși atunci ar trebui să eviți acest exercițiu.
•

Imagini ghidate

Următoarele imagini te pot ajuta să te relaxezi. Poți folosi acest exemplu sau îți poți crea
propriul spațiu plăcut și frumos. Respiră încet și închide ochii. Lasă gândurile să vină și să plece.
(Terapeutul/Asistentul citește următorul text calm și cu o voce moale.)
“Imaginează-ți că stai culcat în cel mai frumos câmp din lume. Soarele strălucește, este frumos
și cald și vântul adie ușor. Iarba este foarte moale și chiar o poți mirosi, așa cum poți mirosi și
florile. Din îndepărtare se aud păsări cântând. Imaginează-ți că auzi cântecul lor. În apropiere
sunt unele flori frumos colorate. Acum, un fluture se apropie și se așează pe mâna ta. Poți săl îndepărtezi, dacă vrei.Pe măsură ce îți imaginezi și alte lucruri, spune-ți că te simți din ce în
ce mai relaxat. Acum imaginează-ți că toată tensiunea și anxietatea care au mai rămas în
corpul tău se îndreaptă către abdomen. Nu a mai rămas nimic altceva decât în stomac. În timp
ce numeri de la unu la trei vei începe să îți părăsești corpul și vei intra într-o stare mai profundă
și mai plăcută de relaxare. Norul pe care ai ajuns este acum luat de vânt și purtat spre orizont,
iar astfel te vei simți din ce în ce mai relaxat”.
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•

Relaxarea musculară progresivă

Întreaga procedură durează, în general, aproximativ 15 minute. Acest exercițiu presupune
familiarizarea cu întinderea și relaxarea mușchilor. Se recomandă să începeți cu un exercițiu
de respirație. Începeți exercițiul cerând persoanei să se întindă pe podea și citiți instrucțiunile
lent și cu voce moale.
“Simte cum atingi podeaua și cât de greu ești. Apăsă piciorul stâng pe podea până când simți
că mușchii se încordează. Acum relaxează piciorul și respiră. Observă cum piciorul stâng
devine moale și relaxat. Simte diferența dintre piciorul stâng și piciorul drept. [Repetă
exercițiul pentru piciorul drept.]
Acum apăsă mâna stângă pe podea până când îți simți mușchii brațului încordați. Acum
relaxează brațul și respiră. Observă cum brațul stâng devine moale și relaxat. [Repetă
exercițiul pentru brațul drept.] Acum, apăsă umerii pe podea. Observă cum umerii devin grei
și încordați. Relaxează umerii și respiră. Observă cum umerii s-au încălzit. Acum ridică capul și
observă cum mușchii gâtului se încordează. Coboară capul la pământ și respiră. Pune-ți mâinile
pe stomac și simte câtde relaxat ești. Îndinde brațele pe lângă corp, observă-ți tot corpul și
bucură-te de relaxare respirând profund. Acum deschide ochii încet”.
Construcția narațiunii despre traumă
Repovestirea experienței poate avea un rol important în procesul de recuperare
posttraumatic din următoarele motive:
•

•

Efectul repovestirii se bazează pe ideea de diminuare a șanselor ca victima să
rememoreze experiențele trecute (lucru care este aproape întotdeauna o
reacție nedorită în urma unei traume). Așadar, prin repovestirea experienței
scade riscul de retrăire a emoțiilor traumatizante.
Prin repovestire, copilul/tânărul își reconstruiește evenimentele prin care a
trecut, devenind în acest fel capabil să gestioneze situația prezentă (imaginar)
dar și din ce în ce mai “pregătit”să facă față amintirilor intense și neplăcute
cu diminuarea sentiementului de teama generat de aceste amintiri.

Rolul terapeutului/asistentului este de a respecta ritmul de repovestire al copilului și de a-i
oferi sprijin. Sprijinul poate fi dat prin accentuarea siguranței din prezent, și nu intervenind în
mod inutil atunci când copilul vorbește (de exemplu, permițând copilului să vorbească, și nu
întrerupându-l cu prea multe întrebări), oferind empatie. Dacă în mod evident copilul se simte
eliberat prin repovestirea întâmplărilor,asistentul poate lua în considerație o continuare în
acest sens, de exemplu, interogând copilul cu privire la ceea ce a făcut, gândit, simțit în diferite
etape sau incidente (eventual trecerea de cele mai puțin dureroase amintiri la cele mai
dureroase). Terapeutul/Asistentul trebuie să țină cont de riscul de revictimizarea copilului, în
cazul în care acesta nu este interogat în mod corespunzător. Se recomandă combinarea
acestei metode cu tehnicile de relaxare. În cazul în care copilul simte nevoia, asistentul poate
reveni asupra evenimentelor traumatizante în ședințele ulterioare.
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Procesul de repovestire/ Instrumente:
În cazul în care copilul sau tânărul arată sau exprimă nevoia de a repovesti un eveniment
traumatizant, terapeutul/asistentul trebuie să susțină acest lucru. Dacă acest proces se
realizează în mod corespunzător, atunci acesta poate fi un aspect important al procesului de
recuperare.
1.Sprijin

- Oferiți empatie
- Oferiți siguranță

2. Respectați ritmul
copilului

- Nu grăbiți copilul
- Nu bruscați copilul
- Nu interveniți în timp ce vorbește (dacă nu este necesar)
- Observați sentimentele copilului și decideți dacă continuați
sau nu.
- Dacă copilul dorește acest lucru
- Dacă copilul inițiază acest lucru
- Când copilul se arată complet eliberat

3. Explorați pentru mai
multe detalii

4.Relaxare simultană

- Respirații profunde
- Relaxare imaginară
Crearea unui grup de sprijin. Lucrul pe grupe.
Ca și în consilierea individuală, în mare parte lucrul pe grupe este focalizat pe exprimarea
sentimentelor și a gândurilor. Fie că este vorba de o problemă rezolvabilă, de pregătirea
pentru o potențială probleme în viitor, sau de reacție la experiențele neplăcute, exprimarea
gândurilor și a sentimentelor stânjenitoare reprezintă componenta de bază în stabilirea
grupei. Prin continuarea unor astfel de exprimări, discuții, schimburi de experiențe și
interacțiuni, există speranțasă se ajungă la rezultatele dorite.
Lucrul pe grupe poate fi foarte util în cazul victimelor abuzurilor și în cazul supraviețuitorilor
traumelor. În special în cazul tinerilor, pentru care grupurile de ajutor reciproc sunt foarte
importante, acest tip de intervenție este foarte eficientă. În grup se pot abordaprobleme de
zi cu zi ale vieții, precum și obstacoleși probleme comune. Grupa funcționează simultan ca un
mecanism de sprijin și de feedback.
În special pentru grupurile care împărtășesc probleme similare, simplul fapt de a fi împreună
cu alte persoane care au trecut prin aceleași experiențe poate reprezenta un sprijin emoțional
(de exemplu, “Nu sunt singurul care se simte atât de trist”). De aici rezultă sentimentul de a fi
înțeles, lucru pe care persoanele care nu au trecut prin experiențe similare, probabil nu sunt
în măsură să le ofere.
Tehnici/Instrumente ( lucrul cu un grup de sprijin):

-

• Începutul
Introducerea membrilor grupului
Crearea unei atmosfere
Definirea regulilor comune pentru procesul de grup
Explicarea scopul intervenției de grup
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-

• Explorarea
Explorarea problemele comune
Explorarea așteptărilor membrilor grupului
• Obiectivele
Stabilirea obiectivelor procesului de grup
Structurarea temelor și subiectelor
• Lucrul împreună (prin explorarea unei teme)
Împărtășirea experiențelor, discuții, confruntări
Explorarea alternativelor
Acțiuni axate spre găsirea de soluții
• Încheierea

Generalizarea lucrurilor învățate în afara grupului
Atât în literatura de specialitate cât și în practică,este recunoscut pe scară largă că persoanele
care au suferit experiențe traumatizante care le-au pus în pericol viața sau prin alte experiențe
la fel de traumatice,prezintă un risc crescut de stres psihologic. Persoanele care au fost
traficate în scopul exploatării sexuale au fost de multe ori traumatizate de o serie de
evenimente neplăcute. Vulnerabilitatea este mai mare atunci când victimele traficului de
persoane și exploatării sexuale sunt tineri sau copii, ale căror cazuri prezintă o provocare
extraordinară în ceea ce privește procesul de sprijinire și de vindecare. Pentru a fi ajutați să
depășească consecințele psihologice, este nevoie ca persoanele care lucrează direct cu
acestea și care le asigură asistență să fie instruite corespunzător.
Așadar, experții trebuie să stăpânească bine abilitățile de ascultare activă, să-și îndeplinească
sarcinile de lucru în mod responsabil, să ofere informații adecvate, să nu facă promisiuni
imposibile, să nu judece persoanele în cauză și nu nu le stigmatizeze. Când experții acționează
în acest mod, aceștia oferă un spațiu sigur în care victimele se recuperează și își adună forțele
pentru a se reintegra în societate, dar și pentru a procesa emoțiile și gândurile legate de
evenimente traumatizante în urma cărora au supraviețuit.
Intervenții/Terapii specifice prietenoase cu copilul destinate recuperării copiilor și tinerilor
victime ale traficului de persoane.
Pe lângă tratamentul pe bază de dovezi (pentru simptome și boli asociate cu traficul de
persoane) și alte abordări psihoterapeutice ce includ sistemele psihodinamice, umaniste,
cognitive, de dezvoltare, narative, axate pe găsirea de soluții, etc., terapeuții pot integra în
planul de intervenție al traumei terapiile care se concentrează pe auto-exprimare, cum ar fi:
terapia prin artă creativă,terapia prin exprimare artistică, terapia prin joacă, terapia prin flori,
terapia prin recreere, precum și alte terapii. În plus față de disciplinele și abordările
menționate mai sus, mulți terapeuți integrează activități care sporesc relaxarea ca parte a
intervenției în abordarea traumei. Tehnicile de relaxare adesea includ elemente cum ar fi
meditația, yoga, imagini sau vizualizare ghidată și alte metode de reducere a stresului în cazul
copiilor/tinerilor care au trecut prin traume sau pierderi.
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Terapia prin artă creativă și terapia prin exprimare artistică
Art-terapiile de creație și exprimare includ arta, dansul/mișcarea, teatrul, muzica,
poezia/biblioterapia și psihodrama. Rolul acestora este de spori valoarea și utilizarea artelor
creative, de a îmbunătăți și de a schimba starea fizică, emoțională, cognitivă și socială. Aceste
tipuri de terapii au fost mult timp folosite în cazul copiilor și adolescenților (care de multe ori
sunt familiarizați cu artele, sau care au abilități verbale mai puțin dezvoltate), ca modalitate
de a accesa materiale sau conținut nonverbal care nu poate fi exprimat în cuvinte. Prin
urmare, art-terapiile de creație și expresie se adaptează foarte bine în lucrul cu copiii și tinerii
care au experimentat traume.
Utilizarea artelor de creație și expresie multiplică căile prin care un copil/tânăr poate găsi sens,
claritate și vindecare prin terapie. Acestea aprofundează și transcend terapia tradițională prin
comunicare directă prin recunoașterea faptului că fiecare persoană este unică în felul său.
Accesibilitatea art-terapiilor de creație și expresie se datorează faptului că nu se pune accent
pe rezultatul artistice, ci mai degrabă pe procesul de creație. Persoana care realizează artterapia de expresie nu este obligată să aibă abilități artistice. Mai degrabă, este importantă
utilizarea imaginației copilului care în acest mod poate procesa, grăbi și sprijini procesul de
vindecare.
Art-terapia utilizează procesul creativ al artei de a îmbunătăți și de a spori fizic, mental și
emoțional bunăstarea persoanelor de toate vârstele. Ea se bazează pe ideea că procesul
creativ implicat în auto-exprimarea artistică ajută oamenii în rezolvarea conflictelor și
problemelor, le oferă sprijin în atenuarea simptomelor, reducerea stresului, dezvoltarea
abilităților interpersonale, gestionarea comportamentului, creșterea stimei de sine și a
conștiinței de sine și definirea unor perspective. Art-terapia integrează mai multe domenii,
printre care dezvoltarea umană, arta vizuală (desen, pictură, sculptură și alte forme de
artă)precum și procesul creativ cu modele de consiliere și psihoterapie.
Terapia prin muzică este utilizarea prescrisă a muzicii care are drept scop realizarea de
schimbări pozitive în funcționarea psihologică, fizică, cognitivă sau socială a persoanelor cu
probleme de sănătate sau de educație.
Terapia prin teatru presupune utilizarea sistematică și intenționată a activităților teatrale, a
pieselor și asociațiilorîn scopulatingerii obiectivelor terapeutice de eliberare de simptome,
integrarea emoțională și fizică și dezvoltarea personală. Este o abordare activă care vine în
sprijinul pacientului prin relatarea propriei povești în scopul rezolvării problemelor, obținerea
catharsisului, extinderea dimensiunilor propriei experiențe interioare, înțelegerea sensului
imaginilor și consolidarea capacității sale de a observa rolurile personale odată cu creșterea
flexibilității între roluri.
Terapia prin dans/mișcare se bazează pe ideea conform căreia corpul și mintea sunt
interdependente, aceasta fiind definită ca utilizarea psihoterapeutică a mișcării ca un proces
care promovează integrarea emoțională, cognitivă, și fizică a individului. Efectele terapiei prin
dans/mișcare aduc schimbări în sentimente, cunoaștere, funcționarea fizicăși în
comportament.
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Terapia prin poezie și biblioterapia sunt termeni folosiți ca sinonime pentru a descrie
utilizarea intenționată a poeziei și a altor forme de literatură în vindecare și dezvoltare
personală.
Abordările integrative implică două sau mai multe terapii de expresie cu scopul de a favoriza
conștientizarea, de a încuraja reabilitarea emoțională și de a îmbunătăți relațiile cu cei din jur.
Această abordare se distinge prin combinarea modalităților de abordare în cadrul unei ședințe
de terapie. Abordările integrative sunt bazate pe o varietate de orientări, inclusiv utilizarea
artelor ca terapie sau ca psihoterapie, sau pentru vindecarea tradițională.
Terapia prin jocul cu păpuși
Jocul ca instrument terapeutic poate fi benefic pentru multe categorii de persoane, în special
în cazul copiilor traumatizați. Terapiile bazate pe joc pot fi utilizate în sprijinirea copiilor
traumatizați pentru a prelucra și înțelege mai bine evenimentele trecute, lucru deosebit de
important în depășirea traumei și redobândirea sănătății copiilor.
Joaca unui copil este o activitate firească, aceasta nu presupune amenințări, fiind o activitate
prin care copiii își exprimă simplu emoțiile, preocupările și gândurile cele mai intime de care
foarte probabil nu sunt conștienți sau despre care nu pot vorbi dat fiind stadiul său de
dezvoltare.
Potrivit lui Piaget (1962), un copil cu sub vârsta de 10 ani nu are dezvoltată capacitatea de
raționament abstract și nici competențele lingvistice pentru a-și exprima verbal și cu precizie
gândurile sau sentimentele. Un specialist în sănătate mintală poate să utilizeze terapia prin
joc ca instrument în obținerea de informații de la un copil care nu este dezvoltat mental sau
care este reprimat înurma traumei suferite.
Terapia de joc cu păpuși este eficientă atunci când se lucrează cu copiii traumatizați cu
vârste cuprinse între 3 și 12 ani.
Terapia de joc cu păpuși reprezintă o tehnică practică și utililă pentru terapeuții care doresc
să încurajeze copiii în comunicarea gândurilor și exprimarea emoțiilor. Această tehnică joacă
un rol foarte important în terapia cognitiv-comportamentală. Aceste păpuși pot fi folosite de
către copii ca instrumente de comunicare atunci când prezintă anumite scenarii, conversații
sau evenimente care pot ajuta experții să înțeleagă prin ceea ce trec copiii. Această tehnică
este eficientă în cele mai multe cazuri, doarece mulți copii se simt mult mai confortabil să-și
exprime emoțiile prin joc sau cu ajutorul jucăriilor, cum ar fi o păpușă, decât prin comunicarea
verbală directă cu un adult. Deoarece copiii se simt mai în siguranță atunci când se joacă cu
păpuși, terapeuții îi pot încuraja să imite sau să reconstituie evenimente traumatice.
Tehnica de terapie prin jocul cu păpuși este larg utilizată. În primul rând, este important să se
țină cont de multitudinea de tipuri de păpuși care pot fi folosite în procesul de terapie prin
jocul cu păpuși (păpuși de mână, marionete, Muppets și ventriloci) precum și de tipul de scenă
pe care se desfășoară jocul de păpuși; fezabilitatea păpușilor de mână face ca acestea să fie
alegerea logică pentru a fi utilizate în cadrul terapiei de către medicul de sănătate mintală.
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Carter și Mason (1998) sugerează faptul că trebuie să existe între 15 și 20 de păpuși dintre
care copiii să aleagă într-un cadru terapeutic. Mai exact, aceste păpuși alese de medicul de
sănătate mintală“trebuie să reprezinte o serie de emoții, cum ar fi agresiune, prietenie și
neutralitate”. Păpușile trebui să reprezinte grupuri familiale realiste și să țină cont de cultura
copilului. Păpușile care reprezintă ocupații cunoscute (de exemplu păpușa medic, profesor,
fermier)de asemenea,sunt utile pe lângă păpușile simbolice (de exemplu păpușa vrăjitoare,
un super-erou) și animalele sălbatice și domestice (de exemplu păpușa leu, pisoi, câine).
Păpușile alese trebui să aibă un simbolism universal, tocmai pentru a încuraja imaginația și
aplicarea propriului simbolism al copilului și valoarea metaforică.
Rolul terapeutului în terapia de joc cu păpuși este unul de facilitare a distracției în cadrul unui
proces terapeutic. Copilul și specialistul în sănătate mintală petrec un anumit timp împreună
într-un spațiu de joacă care, de asemenea, este denumit spațiu de consiliere. În timpul
primelor ședințe terapeutul invită copilul să se joace în interiorul camerei, în orice fel și oricât
dorește copilul, cu condiția să nu se rănească pe sine sau alți copii. Pe măsură ce terapia
continuă, terapeutul poate deveni mai autoritar și poate cere copilul să se joace cu anumite
jucării, cum ar fi păpușile, sau să se alăture în anumite jocuri.
Prin crearea unui mediu terapeutic cu ajutorul păpușilor și a altor jucării similare, capacitatea
naturală de vindecare emoțională a copilului va intra în joc, la fel cum un copil este dus la
spital atunci când este rănit fizic. Copii văd lucrurile diferit și este posibil să reacționeze în
mod diferit la anumite evenimente sau circumstanțe.Fără a exprima totul în cuvinte, dacă îi
permiteți copilului să se joace cu păpuși, acesta va reconstitui anumite evenimente prin
scenarii de joc. De asemenea,acest lucru va ajuta terapeutul să înțeleagă mai bine copilul,
putând astfel să decidă asupra celui mai bun tratament.
Sandwork-ul expresiv
Sandwork-ul expresiv este o adaptare a Tehnicii mondiale de terapie prin jocul cu nisip, pentru
situațiile în care psihoterapia individuală nu este posibilă. În general, Sandwork-ul expresiv se
realizează în grup. Cu toate acestea, se acordă atenție fiecărui copil în parte pe parcursul
întregului proces. Fiecare copil lucrează în propria tavă cu nisip, în timp ce un adult îl
acompaniază și observă jocul fiecăruia. Principala diferență în tratamentul psihoterapeutic
este că adulții care îi însoțesc pe copii nu trebuie să fie neapărat psihoterapeuți, ei putând fi
profesori, studenți de psihologie sau pedagogie, asistenți sociali și voluntari care au urmat un
curs de formare de scurtă durată.
Sandwork-ul expresiv este o metodă psihanalitică destinată intervenției în situații de criză, în
special tulburarea de stres posttraumatic (PTSD) pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14
ani.
Una dintre axiomele centrale pe care se bazează sandwork-ul este acela conform căreia
reprezentarea conținutului psihologic deja semnifică o schimbare. Problema de care copilul
nu este conștient este “jucată” în cutia cu nisip, la fel ca o dramă. Conflictul este transferat
din lumea interioară către lumea exterioară în mod vizibil. Acest joc de fantezie influențează
dinamica inconștientului, producând modificări la nivelul psihicului copilului.

41

Elementele de bază pentru sandwork sunt: o tavă cu nisip ușor umed și figurile în miniatură
care ar trebui să corespundă mediul cultural al copilului - (obiecte familiare copilului specifice
mediului său), și, de asemenea, câteva obiecte necunoscute. Copilul trebuie să aibă la
dispoziție suficiente obiecte pentru a-i permite să descrie întregul său univers în miniatură.
Echipamentul necesar–tava cu nisip și figurinele în miniatură - ajută la reducerea influenței
terapeutului într-o cât mai mare măsură posibil. Sarcinile date de terapeut copilului îl limitează
pe acesta în crearea de cerințe în cadrul unui proces de autocontrola psihicului copilului. Nu
se așteaptă nicio intervenție psihoterapeutică din partea facilitatorului, și nicio interpretare
sau verbalizarea problemelor. Pentru terapeuți este suficientă participarea copilului în
procesul de joc, cu gândurile și sentimentele sale.
Joaca induce o schimbare fără efort care servește la dezvoltarea psihologică și diferențierea
emoțională. Experiențele neplăcute sunt reluate ori de câte ori este necesar cu scopul
eliberării emoționale a copilului. În lumea jocului, noile strategii de comportament sunt
redefinite și repetate până la realizarea unei mai bune adaptări la lumea exterioară.
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2. Justiția în interesul copilului
Justiția în interesul copilului se referă la sistemele de justiție care garantează respectarea și
punerea efectivă în aplicare a drepturilor tuturor copiilor la cel mai înalt nivel. Este, în special,
o justiție accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, eficientă, adaptată și focalizată pe
nevoile și drepturile copilului: respectarea drepturilor copilului, inclusiv dreptul la un proces
echitabil, dreptul de a participa și de a înțelege procedura, dreptul la respectarea vieții private
și de familie, precum și dreptul la integritate și demnitate.
Definiție: “Asistența juridică în interesul copilului reprezintă asigurarea asistenței juridice
pentru copii, asistență care trebuie să fie accesibilă, corespunzătoare vârstei, multidisciplinară, eficientă și care să răspundă promp la o gamă largă de nevoi juridice și sociale cu
care se confruntă copiii și tinerii. Asistența juridică în interesul copilului ar trebui să fie
asigurată de către avocații care sunt instruiți în drept și dezvoltarea copilului si adolescentului,
care trebuie să fie capabili să comunice eficient cu copiii, la nivelul lor de înțelegere”. Asistența
juridică este un element esențial al unui sistem juridic echitabil, eficient, care să bazează pe
statul de drept. Asistența juridică înseamnă consultanță juridică, sprijin și reprezentare. Copiii
au nevoie de acces la asistență juridică în aceleași condiții sau în condiții mai permisive decât
adulții. Asistența juridică în intersul copilului trebui să fie de înaltă calitate, eficientă, asigurată
la înalte standardele profesionale și etice, ceea ce conduce la un impact pozitiv asupra copiilor.
Training-ul se concentrează pe nevoile unice ale copiilor și specializarea juridică.
Informațiile și sfaturile juridice și acordate copiilor trebuie să fie comunicate într-un mod
adaptat vârstei lor, ținându-se cont de maturitatea și circumstanțe specifice, într-o limbă pe
care copiii o înțeleg și care să țină cont de specificitatea de gen și de cultură, folosind materiale
și informații prietenoase copilului.
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Principii fundamentale
Participarea: trebuie să se respecte dreptul tuturor copiilor de a fi informați cu privire la
drepturile lor, dreptul la asigurarea mijloacelor adecvate pentru accesul la justiție și de a fi
consultați și ascultați în cadrul procedurilor care îi implică sau îi afectează. Aceasta include
acordarea importanței cuvenite opiniilor copiilor, ținând cont de maturitate și de dificultățile
de comunicare pe care le pot avea pentru a face această participare utilă. Copiii trebuie
considerați și tratați ca deținători de drepturi depline și trebuie să li se permităsă-și exercite
toate drepturile într-o manieră care să ia în considerație capacitatea lor de a avea propriile
opinii și de circumstanțele cauzei.
Interesul superior al copilului
Evaluarea interesului superior al copiilor implicați sau afectați cuprinde:
a.trebui să se acorde importanța cuvenită opiniile copiilor și de feedback-ului lor;
b. toate celelalte drepturi ale copilului, cum ar fi dreptul la demnitate, libertate și egalitate de
tratament trebui să fie respectate în orice moment;
c.toate autoritățile competente trebuie să adopte o abordare cuprinzătoare, astfel încât să
țină seama de toate interesele copilului, inclusiv de bunăstarea psihologică și fizică și de
interesele legale, sociale și economice ale copilului.
Interesele tuturor copiilor implicați în aceeași procedură sau caz ar trebui evaluate separat și
echilibrate în vederea promovării unei posibile rezolvări a conflictelor de interese ce îi vizează
pe copii.
Interesul superior al copilului trebuie întotdeauna luat în considerație alături de drepturile
acestuia, cum ar fi, dreptul de a fi ascultat, dreptul de a fi protejat împotriva violenței, dreptul
de a nu fi separat de părinți, etc.

Demnitatea
Copiii trebuie să fie tratați cu grijă, sensibilitate, corectitudine și respect pe parcursul oricărei
proceduri sau caz, acordându-se o atenție specială situației lor personale, bunăstării și
nevoilor specifice cu deplina respectare a integrității lor fizice și psihice. Copiilor trebuie să li
se asigure acest tratament, indiferent de modul în care au venit în contact cu procedurile
judiciare sau non-judiciare sau cu oricare alte intervenții, indiferent de statutul lor juridic și
de capacitatea pe care o au în orice procedură sau caz.
Protecția împotriva discriminării
Drepturile copiilor trebuie să fie asigurate fără niciun fel de discriminare, cum ar fi în funcție
de sex, rasă, culoare sau origine etnică, vârstă, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie,
origine națională sau socială, contextul socio-economic, statutul de mamă, asocierea cu o
minoritate națională, averea, locul nașterii, orientarea sexuală, identitatea de gen sau orice
altă situație.
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Statutul de drept
Principiul statului de drept trebui să se aplice pe deplin în cazul copiilor, la fel cum se aplică la
adulți.
Elementele procesului echitabil, cum ar fi principiile legalității și proporționalității, prezumția
de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil, dreptul la consiliere juridică, dreptul de acces
în instanță și dreptul la apel trebuie să fie garantate tuturor copiilor așa cum sunt garantate
adulților, fără ca aceste drepturi să fie reduse sau refuzate sub pretextul interesului superior
al copilului. Acest lucru se aplică tuturor procedurilor judiciare, non-judiciare și administrative.
Justiția în interesul copilului în cadrul procedurilor judiciare și după finalizarea acestora
Elemente generale
De la prima lor interacțiune cu sistemul judiciar sau cu alte autorități competente, precum și
pe durata întregului proces, copiii și părinții trebuie să fie informați printre altele,cu
promptitudine și în mod corespunzător cu privire la:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Drepturile lor;
Sistemul și procedurile implicate;
Mecanismele de sprijin existente;
Caracterul corespunzător și posibilele consecințe ale procedurilor judiciare
desfășurate în instanță sau în afara instanței de judecată;
Dacă este cazul, cheltuielile financiare sau costurile ulterioare plângerii;
Evoluția generală și rezultatul procedurilor sau intervenției.
Disponibilitatea măsurilor de protecție;
Oportunitățile existente pentru obținerea de despăgubiri din partea autorului
infracțiunii sau de la stat prin procesul de justiție, prin procedurile civile alternative
sau prin alte procese;
Orice aranjament special disponibil cu scopul de protejare cât mai mult posibil a
intereselor majore, dacă persoanele în cauză sunt rezidente într-un alt stat.

Informațiile și sfaturile trebuie să fie acordate copiilor într-o manieră adaptată vârstei și
maturității lor, într-o limbă pe care o pot înțeleg și care ține cont de specificitatea de gen și de
cultură.
Materialele realizate în interesul copilului care conțin informații juridice importantet rebuie
să fie distribuite pe scară largă; de asemenea, trebuie să se stabilească serviciile speciale de
informare pentru copii, cum ar fi site-urile web specializate și liniile telefonice de asistență.
Informațiile cu privire la orice acuzație împotriva copilului trebuie să fie oferite cu
promptitudine și în cel mai scurt timp. Aceste informații trebuie să fie cunoscute atât de către
copil, cât și de către părinți în așa fel încât aceștia să înțeleagă clar acuzația adusă și posibilele
consecințe.
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Justiția în interesul copilului anterioară acțiunii în justiție
•

•

•

Copiii trebuie să fie bine informați și consultați cu privire la posibilitatea de a recurge
fie la o procedură judecătorească fie la alte proceduri alternative în afara instanței de
judecată. Alternativele la procedurile judiciare trebuie să fie garantate la un nivel
similar cu cel al procedurilor juridicare.
Poliția trebuie să respecte drepturile personale și demnitatea tuturor copiilor și să țină
seama de vulnerabilitatea acestora, iar în acest sens se va lua în considerație vârsta și
gradul lor de maturitate, precum și orice nevoi speciale ale celor cu handicap fizic sau
mental sau cu dificultăți de comunicare.
În timpul procedurilor polițienești, copilul trebuie să fie informat într-o limbă pe care
o înțelege și într-un mod adecvat vârstei și nivelului său de înțelegere.

Justiția în interesul copilului în timpul procedurilor juridice
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Orice obstacole în calea accesului la justiție, cum ar fi costul procedurilor sau lipsa
asistenței juridice trebui să fie eliminate.
Copiii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică și reprezentare în nume propriu, în
cadrul unei proceduri în care există, sau ar putea exista un conflict de interese între
copil și părinți sau alte părți implicate.
Copiii trebui să aibă acces la asistență juridică gratuită, în condiții similare sau mai
permisive decât în cazul adulților.
Copiii trebuie să fie considerați clienți pe deplin dezvoltați, având propriile drepturi,
iar avocații care îi reprezintă trebuie să țină cont de opinia copilului.
Reprezentarea corespunzătoare și dreptul de a fi reprezentat în mod independent de
părinți ar trebui să fie garantate, în special în cadrul procedurilor în care părinții,
membrii familiei sau îngrijitorii sunt autorii prezumați ai infracțiunii.
Judecătorii trebuie să respecte dreptul copiilor de a fi audiați cu privire la toate
aspectele care îi afectează sau cel puțin dreptul de a fi audiați atunci când se consideră
că înțeleg suficient aspectele în cauză. Dreptul de a fi ascultat este un drept al
copilului, și nu o datorie a acestuia.
În toate procedurile care implică copiii, trebuie să se aplice principiul de urgență
pentru a asigura un răspuns rapid și pentru a proteja interesul superior al copilului, cu
respectarea statului de drept.
În toate procedurile, copiii trebuie să fie tratați cu respect pentru vârsta lor, nevoile
lor speciale, maturitatea lor și nivelul de înțelegere, ținând seama de dificultățile de
comunicare pe care le au. Cazurile care implică copii trebuie tratate într-un mod
adaptat necesităților șicare să nu-i intimideze.
Când copiii sunt audiați sau intervievați în cadrul procedurilor judiciare și
extrajudiciare, precum și în timpul altor intervenții, judecătorii și experții trebuie să
interacționeze într-un mod respectuos și cu sensibilitate.
Contactul, confruntarea sau interacțiunea directă dintre un copil victimă sau martor
cu presupușii autori trebuie, în măsura în care este posibil, să se evite cu excepția
cazului în care există o cerere în acest sens din partea copilului victimă.
Copiii trebuie să aibă posibilitatea de a oferi probe în cauzele penale, fără prezența
presupusului autor al infracțiunii.
46

•

Interviurile copilului și strângerea declarațiilor de la acesta trebuie, în măsura în care
este posibil, să fie realizate de către experți instruiți.

Justiția în interesul copilului după finalizarea procedurilor legale
•

•

Avocatul copilului, tutorele ad litem sau reprezentantul legal trebuie să comunice și
să explice copilului decizia sau hotărârea dată într-o limbă pe care o înțelege și la
nivelul său de înțelegere;de asemenea, trebuie să ofere informațiile necesare cu
privire la posibilele măsuri care ar putea fi luate, cum ar fi recursul sau mecanismele
independente de reclamare.
În caz de neexecutare a unei decizii, copiii trebuie informați, eventual prin avocatul
lor, prin tutorele ad litem sau prin reprezentantul legal, cu privire la căile de atac
disponibile, fie prin mecanisme non-judiciare sau prin accesul la justiție.

3. Scurt ghid pentru avocați pentru depășirea obstacolelor în timpul interviului și oferirea
sprijinului bazat pe o abordare centrată pe victimă
Victimele traficului de persoane ar putea avea nevoie de o gamă variată de servicii, în special
victimele care se află într-o relație de dependență față de traficanții lor sau se află sub
controlul direct al acestora, precum și victimele care au scăpat recent sau au fost eliberate de
traficanți.
Avocații trebuie să țină seama de multitudinea de posibile nevoi ale victimelor, fiind nevoie să
se instruiască în ceea ce privește o discuțiecu acestea. Printre aceste nevoi se numără:
siguranța, imigrația, adăpostul, cazarea, sănătatea, planurile de viitor și alte nevoi juridice (pe
lângă cele legate de cazul traficului de persoane).
Intervievarea și asistarea supraviețuitorilor traficului de persoane prezintă aproape aceleași
provocări ca în intervievarea și asistarea victimelor violenței domestice. Din acest motiv, poate
fi extrem de util să se apeleze la avocați cu experiență în probleme de violență domestică
pentru sugestii de planificarea siguranței și abordarea altor tipuri de nevoi ale clienților.Una
dintre cele mai satisfăcătoare experiențe din cariera juridică a unui avocat, care ar testa până
și cunoștințele și abilitățile unui expert juridic experimentat, ar putea fi reprezentată de
activitatea desășurată într-o relație de profund respect în scopul sprijinirii victimelor care
trebuie să-și recapete puterea și curajul de a supraviețui în urma unor evenimente tragice de
neimaginat.
Dezvoltarea relației de încredere
Este esențială construirea unei relații de încredere avocat-client dar, în același timp, este și o
sarcină dificilă;în acest scop există soluții care vă pot ajuta la crearea unei relații solide bazate
pe încredere.
•

Eliminați orice neînțelegere cu privire la rolul dvs. de avocat. Chiar dacă sunteți un
expert privat sau un avocat de stat, clientul dvs. poate presupune că sunteți un oficial
guvernamental și vă poate privi cu suspiciune și teamă. Trebuie să-i explicați clientului
dvs. că nu sunteți un agent guvernamental și că tot ceea ce vă comunică va rămâne
strict confidențial.
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•
•

•

Subliniați faptul că poate vorbi cu dvs. liber și deschis, fără teama că veți divulga cele
discutate autorităților guvernamentale sau traficanților.
În cazul în care clientul dvs. este un imigrant, abordațicu prudență subiectul statutului
de imigrant: de exemplu, în loc să-l întrebați “Ești fără documente?”ați putea spune
“Am putea să te ajutăm în chestiunile juridice de imigrare”.
Fiți atent la dezechilibrul de autoritate inerent în relația avocat-client și încercați să o
diminuați prin recunoașterea punctelor forte ale clientului, ascultând cu atenție
preocupările sale și arătându-vă capacitatea de reacție la nevoile sale.

Prioritizarea comunicării eficiente
•

•

•
•

Comunicarea eficientă constituie baza unei relații solide avocat-client. În cazul în care
clientul nu vorbește limba dvs. sau nu vorbește bine nici limba lui, asigurați-vă că
puteți comunica prin intermediul unui interpret competent care vorbește nu doar
limba clientului dvs., ci și dialectul său, dacă este cazul.
Asigurați-vă că interpretul tratează clientul cu sensibilitate, profesionalism și respect.
În cazul în care nu puteți comunica cu clientul decât prin interpret, după ce
interpretarea a început încercați să cereți clientului dvs., fără ca interpretul să audă,
dacă se simte confortabil cu nivelul de calificare și atitudinea interpretului. Atât
clientul dvs. cât și interpretul trebuie să înțeleagă obligația de confidențialitate. În
cazul în care interpretul aparține comunității etnice a clientului dvs., întrebați dacă
acesta se află în relație de rudenie cu clientului dvs. sau cu exploatatorii, iar dacă da,
căutați un alt interpret.
Indiferent dacă clientul vorbește limba dvs. sau nu, încercați să utilizați un limbaj ușor
accesibil unei persoane neinițiate și, ori de câte ori este posibil, evitați jargonul juridic.
Explicați în detaliu clientului dvs. căile de atac legale disponibile, fiecare etapă a
procesului, identitatea și rolul de jucători-cheie, la ce să se aștepte în timpul
interacțiunii cu fiecare dintre ei, și ce se va aștepta de la client în instanță și în afara
instanței. Cu cât clientul dvs. este mai bine pregătit pentru fiecare etapă a cazului, cu
atât se va simți mai confortabil, se va prezenta mai bine și va avea mai multă încredere
în reprezentare. Deoarece de multe ori apar brusc situații de urgență în cazurile de
trafic de persoane, asigurați-vă există o modalitate directă de comunicare cu clientul
dvs..

Atenție la simptomele de stres psihologic
•

•

•

Experții juridici care lucrează cu victimele trebuie să fie vigilenți deoarece există
posibilitatea ca clienții lor să se confrunte cu stres psihologic și să nu fie capabili să
recunoască simptomele acestuia. Multe victime ale traficului de persoane suferă de
anxietate, depresie, și alte simptome ale traumelor. Ca răspuns normal la experiențe
anormale și dureroase, aceste simptome pot interfera cu efortul victimei în direcția
reconstruirii vieții, dar și în relația directă cu avocatul.
Este posibil ca victimele să evite să vorbească despre experiențele dureroase, să nege
că acestea au avut loc sau ar putea renunța să le descrie. Ați putea constata că clientul
dvs. are gânduri suicidale.
Dacă este posibil, încercați să luați legătura cu experți calificați și cu experiență în
lucrul cu victimelele traumelor.
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•

Țineți cont de faptul că este posibil ca clientul dvs.să se confrunte cu probleme de
consum de droguri în încercarea de a atenua sentimentele de depresie și anxietate.
Dacă vedeți semne în acest sens, încercați să identificați serviciile care oferă sprijin în
situațiile de abuz de substanțe și încurajați clientul dvs. să solicite sprijinul acestora.

Evitați readucerea în discuție a efectelor evenimentelor traumatizante
Descrierea experiențelor traumatizanteîn mod invariabil determină retrăirea acestora de
către supraviețuitorii traficului de persoane, deseori declanșând reapariția simptomelor
traumatice. Experții juridici nu pot evita astfel de investigații, deoarece prezentarea detaliată,
exactă a incidentelor, tactica traficanților și efectele asupra victimelorsunt detalii esențială
pentru aproape orice situație în care se dorește asigurarea sprijinului juridic.
Deși nu există nicio soluție simplă la această dilemă, există modalități de atenuare a
prejudiciului psihologic survenit ca urmare a participării la procesul juridic. Este posibil ca
procesul să fie mai puțin dăunător, sau cu rol terapeutic pentru victimele care vorbesc deschis
despre experiențele lor traumatizante. În cazul în care clientul dvs. este alfabetizat, puteți săi cereți să pregătească în scris o narațiune a experiențelor sale.
•

•

•

•
•

•

Întrebările trebuie adresate într-o manieră în care clientul să se simtă încurajat, fără
a fi judecat, și confirmați răspunsurile clientului dvs. într-un mod care demonstrează
înțelegere și compasiune.
Evitați limbajul corpului, expresiile sau comentariile care indică faptul că îl considerați
într-o situație jalnică sau că experiențele sale sunt șocante, dezgustătoare sau poate
considera că interesul dvs. cu privire la situația traumatizantă este unul superficial.
Trebuie să înțelegeți faptul că ar putea fi nevoie de mai multe întâlniri înainte ca
clientul dvs.să poată dezvălui unele incidente deosebit de dureroase sau umilitoare.
Programarea interviului după câteva zile l-ar putea ajuta pe client să evite o situație
stresantă generată de o avalanșă de sentimente. În cazul în care clientul dvs. cedează
nervos pe parcursul unei ședințe și timpul permite, luați o pauză și încercați să
încheiați interviul mai devreme.
Reasigurați-l pe clientul de faptul că este normal să se supere într-un interviu atunci
când i se cere să-și reamintească evenimente traumatizante.
Țineți cont de faptul că clientul dvs. a supraviețuit unei experiențe în care autonomia
sa a fost grav afectată, dacă nu distrusă; în timpul interviului, permiteți clientul dvs.
să determine momentul și ritmul discuției, în măsura în care este posibil.
Încercați să încheiați interviul pe un ton pozitiv, de exemplu, prin recunoașterea
punctelor forte și a curajului clientului dvs..

Evitați exacerbarea sentimentelor de jenă, rușine, sau auto-culpabilizare
•

•

Pentru întâlnire alegeți o locație privată, iar odată interviul început, evitați pe cât
posibil întreruperile. Nu dezvăluiți situația clientului dvs. altor persoane străine, ci
numai colegilor dvs. care fac parte din echipa juridică.
Țineți seama de faptul că este posibil ca clientul dvs.să nu fi dezvăluit experiența
traficului de persoane membrilor familiei sau prietenilor care l-ar putea judeca sau
critica; așadar, evitați intervievarea acestora în prezența membrilor familie sau a
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•

•

prietenilor și nu faceți aluzie în prezența acestora cu privire la victimizare clientului
dvs..
Comentariile sau întrebările dvs. la adresa clientului este bine să nu facă aluzie la
faptul că acesta a fost responsabil pentru exploatarea sa, sau că s-a aflat de bună voie
într-o situație de abuz. De exemplu, evitați să adresați întrebarea “De ce nu ai
plecat?”.
Atunci când întrebați despre abuzul sexual, lăsați-l pe client să conducă discuția și
asigurați-l că astfel de abuzuri sunt comune în cazurile de trafic de persoane, și de
aceea nu trebuie să se simtă vinovat. Trebuie să înțelegeți faptul că victimele traficului
de persoane în scopul exploatării sexuale de multe ori experimentează prostituția ca
viol. Evitați să adresați întrebări, de genul “Sexul a fost o parte din munca ta?”care
minimalizeză gravitatea sentimentului tipic de violare al victimei.

Arătați-vă sensibil la problemele de gen
•

•
•
•

•

Dacă sunteți avocat de sex masculin și clientul dvs. este o victimă de sex feminin a
exploatării sexuale sau de abuz, întrebați-o dacă se simte mai confortabil să vorbească
cu un expert juridic de sex feminin și, în caz afirmativ, cereți ajutorul unei colege
sensibile.
Demonstrați prin cuvinte și acțiuni că intenția dvs. nu este aceea de a judeca.
Vă recomandăm să recunoașteți autoritatea agenției care a facilitat supraviețuirea
victimei.
Admiteți faptul că victimele traficului de persoane au adesea relații complexe cu
traficanții lor, dar si sentimente față de aceștia, iar aceste legături traumatizante ar
putea persista în timp.
Dacă este cazul, explicați faptul că nu este un lucru neobișnuit ca victimele să aibă
sentimente de dragoste sau recunoștință față de cei care le-au abuzat.

Elaborarea și implementarea unui plan de securitate
Realizarea unui plan desecuritate este la fel de importantă în cazurile de trafic de persoane ca
și în cazurile de violență domestică. Este posibil ca acesta să fi început înainte de a vă fi întâlnit
clientul; interesați-vă despre motivele prioritare de siguranță ale clientului din orice sursă de
referire, cum ar fi autoritățile responsabile cu aplicarea legii.
•
•
•
•

Asigurați-vă că locul de întâlnire pentru interviurile cu clientul dvs. este într-o locație
sigură, ideal într-o locație confidențială.
Ajutați clientul să înțeleagă importanța păstrării confidențialității cu privire la cele
discutate în timpul interviurilor.
Încercați să aflați unde se află traficanții clientului dvs., precum și complicii lor, apoi
inițiați și dezvoltați un plan împreună cu clientul dvs. în scopul evitării acestora.
De multe ori pasul următor - și cel mai dificil –îl constituie identificarea unui loc sigur
în care supraviețuitorul să locuiească, deoarece adăposturile destinate
supraviețuitoriloe traficului de persoane sunt insuficiente. Analizați varianta în care
clientului dvs. ajunge într-un adăpost unde există violență domestică și, dacă
observați rezistență din partea personalului adăpostului, subliniați asemănările dintre
traficul de persoane cu violența dintre parteneri. Asigurați-vă că adăpostul nu se află
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în apropierea spațiilor de locuit sau în raza de acțiune a traficanților și a asociaților
acestora. Dacă nu există un adăpost local disponibil, luați în calcul posibilitatea
relocării clientului dvs. într-o altă regiune a țării sau într-un alt stat care asigură astfel
de facilități.

Acordați atenție nevoilor materialeale clientului dvs.
Supraviețuitorii traficului de persoane se confruntă cu o serie de nevoi materiale urgente.
•

Acordați atenție acestor nevoi și încercați să le rezolvați. Acestea includ: nevoia unui
loc sigur de a trăi, produse alimentare, articole de toaletă, îmbrăcăminte, produse de
îngrijire medicală. De asemenea, în timpul interviului asistența materială include
oferirea unui pahar cu apă, șervețele și snacks-uri. Sprijinind supraviețuitorul să facă
față acestor nevoi, el va renunța la dependența față de exploatatori și va contribui la
consolidarea unei relații de încredere.

Tehnici utile în acordarea asistenței juridice copiilor și tinerilor victime
Ascultarea
Ascultarea activă din partea avocaților arată preocupare pentru situația copilului.
Avocații pot omite informații importante dacă nu ascultă victima cu atenție. În timpul unui
interviu sunt importante: contactul vizual, limbajul corpului și expresia facială. Cu toate
acestea, copiii traumatizați evită contactul vizual, lucru care poate fi interpretat ca lipsă de
încredere.
Adresați întrebări deschise
Acestea le permite copiilor să spună povestea care pentru ei are sens.
Recunoașteți sentimentele copilului
Avocații ar putea spune copiilor că ei nu se imaginează în situația lor.
Asigurați copilul că nu este singur
Avocații au clienți care au trecut prin experiențe similare, lucru care poate ajuta prin
generalizare în scopul încurajării. Acest lucru poate fi util deoarece clienții/copiii realizează
faptul că nu sunt singuri și pot face față situației actuale neplăcute ieșind învingători.
Folosiți un limbaj simplu
Terminologia juridică este una dificilă și complicată. Avocații trebuie să se imagineze în locul
copiilor și să utilizeze cuvinte simple dar, în același timp, trebuie să explice toate lucrurile întrun mod clar.
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Când să acționați
Când copiii sunt copleșiți de emoții, avocații trebui să înceteze să mai discute despre problema
în cauză și să abordeze alte subiecte de actualitate (de exemplul, care este filmul lor preferat).
Copiii trebuie să dețină controlulul asupra discuției făcând pauze sau terminând ședința. O
persoană care oferă sprijin poate propune tot ceea ce este benefic pentru copii.
Este biroul un loc sigur?
Se recomandă ca lucrul cu copiii și tinerii să se desfășoare într-un loc sigur. Este bine să existe
o cutie de șervețele pe masă. În cameră pot exista jucării, pixuri, creioane și hârtie pe care
copiii le pot folosi în timpul pauzelor. Copiii trebuie să aibă sentimentul că intimitatea le este
asigurată.
În semn de respect față de client, se recomandă ca avocații să înștiințeze colegii de birou cu
privire la desfășurarea interviului și să nu deranjeze. Însă, atunci când un copil dorește să fie
însoțit de un tutore, un asistent social sau de o altă persoană se poate permite accesul
acesteia.
Consilierea juridică
Avocatul trebuie să respecte principiul conform căruia deciziile se iau, în general, de către
client. Clientul decide singur pentru ce soluție să opteze. De asemenea, acesta va lua în
considerație aspecte non-juridice ale deciziei. Consecințele pot interfera cu sfera economică,
socială și psihologică.
Avocatul trebuie să asigure clientului informațiile necesare cu privre la situația sa juridică și
să-i explice toate opțiunile și implicațiile. Decizia finală aparține întotdeauna clientului.
Avocatul trebuie să fie capabil să-i explice clientului că acesta nu este un expert în niciun
domeniu și nu are nicio specializare. Dacă este necesar, avocatul sau asistentul social îl va
referi unui expert.
Avocatul nu trebuie să interfereze în deciziile clientului, chiar dacă este convins că clientul nu
a luat decizia corectă.
Avocatul trebuie să afle faptele și circumstanțele. Mai mult decât atât, el trebuie să cunoască
legislația.
Avocatul trebuie să repete circumstanțele privitoare la caz pentru a confirma că a ascultat cu
atenție. Clientul trebuie să știe că în timpul consilierii îl poate opri pe avocat în orice moment.
Clientul trebuie să discute toate soluțiile posibile împreună cu avocatul. Aceștia se vor focaliza
pe argumente pro și contra,dar și pe alte aspecte care pot afecta decizia. Decizia clientului
este influențată de consecințe,de durata procedurilor precum și de impactul emoțional, etc.
Înțelegerea este foarte importantă în cazul unui client care este copil/tânăr. În niciun caz nu
se recomandă utilizareaunei terminologii juridice complicate. Este indicat să se discute logic,
coerent și să se folosească un limbaj simplu. Nu este o rușine să vă asigurați (chiar dacă acest
lucru presupune să vă repetați) dacă clientul a înțeles informațiile primite. Dacă avocatul
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observă că clientul nu a înțeles un anumit lucru, atunci acesta trebuie să explice din nou lucrul
respectiv, în orice alt mod.
Clientul nu trebuie să-l perceapă pe avocat ca fiind arogant. Consilierea se asigură într-un mod
neutru. Clientul nu trebuie să simtă că avocatul impune soluții, una după alta, deoarece
avocatul trebuie să țină seama de faptul că clientul său va lua decizia finală.

CAPITOLUL V
METODE INOVATOARE DE SPRIJIN

1. COACHING-ul
În ultimii ani s-au aplicat cu succes anumite tehnici specifice din coaching în sprijinirea
grupurilor vulnerabile dar, din păcate, nu au fost utilizate suficient în sprijinirea victimelor
traficului de persoane. Coaching-ul este un subiect inovator utilizat în diferite domenii în
scopul sprijinirii persoanelor în cadrul proceselor de învățare, a amplificării gradului de
conștientizare de sine pentru a dobândi o mai mare încredere în depășirea diferitelor
obstacole și provocări din viața actuală, dar și în scopul creșterii motivației. Există o reală
nevoie de o nouă abordare a asistenței refugiaților – și anume o abordare care să ia în
considerație reducereatreptată a vulnerabilității, promovarea în mod activ a capacităților
victimelor de a se ajuta singure în rezolvarea problemelor curente de integrare, ceea ce
înseamnă mai mult decât consiliere.
Ce este coaching-ul
Există multe definiții pentru ceea ce înseamnă coaching-ul. Conform definiției din dicționar,
coaching-ul este o metodă de direcționare, instruire și formare a unei persoane sau a unui
grup de persoane în scopul atingerii unei ținte sau dezvoltării de competențe specifice. Există
mai multe tipuri și metodele de coaching-ul. Stabilirea unei direcții poate include discursul
motivațional, iar training-ul poate include seminarii, ateliere de lucruși practică
supravegheată.
A face training înseamnă a-i învăța pe oameni să facă lucruri pe care nu știu cum să le facă.
Prin mentoring, experții într-un anumit domeniu le demonstrează oamenilor cum reușesc să
realizeze un anumit lucru.
Consilierea presupune sprijinirea oamenilor cu scopul de a-i ajuta să facă față problemelor cu
care se confruntă.
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Coaching-ul este nici unul dintre acestea –acesta ajută la identificarea competențelor și
capacităților unei persoane și valorificarea maximă a acestora în beneficiul persoanei.
Coaching-ul profesional utilizează multiple abilități de comunicare (cum ar fi reformulările
specifice, ascultare, adresare de întrebări, clarificare, etc.) pentru a ajuta persoana aflată în
nevoie să-și schimbe perspectivele și să descopere noi soluții pentru atingerea obiectivelor.
Un coach îi va ajuta pe oameni să învețe singuri, fără a le impune nimic. Un coach profesionist
oferă un parteneriat destinat sprijinirii clienților în vederera obținerii de rezultate deosebite
în viața personală sau profesională, și anume pentru a îmbunătățirea performanțelor și
creșterea calității vieții. Un coach știe să asculte, să observe și să adapteze subiectul în funcție
de fiecare client. Acesta caută să aplice soluții și strategii considerând de la început că clientul
este o persoană creativă și un izvor de resurse. Sarcina unui coach este aceea de a oferi
sprijinul necesar în scopul dezvoltării abilităților, resurselor și creativității pe care fiecare client
le deține.
Ascultarea activă constituie o parte din postura de coach. Este necesar ca un coach să utilizeze
ascultarea activă.
Abilitățile unui coach.Constuirea raportului sau relației. Diferite niveluri de ascultare.
Utilizarea intuiției. Adresarea de întrebări. Oferirea unui feedback de susținere.
Coachee-ul este persoana care primește sprijin de la coach, în cazul nostru este victima
traficului de persoane.
Coaching-ul copiilor și tinerilor victime ale traficului de persoane
Planificarea ședinței de coaching
De obicei o ședință de coaching dureazăo oră - o oră și jumătate, în funcție de cum s-a stabilit.
În cazul în care lucrăm cu copii și tineri este mai bine ca ședința să dureze 90 de minute pentru
că va fi nevoie de mai mult timp pentru creativitate atunci când se aplică o anumită metodă
sau tehnică.
La fel de important este locul întâlnirii. Un coachee trebuie să se simtă în siguranță. Atunci
când planificați o ședință cu copii sau tineri, trebuie să luați în considerație faptul că locul
poate influența metoda și tehnica pe care le aplicați.
Ședința de coaching poate avea loc într-un birou, la restaurant, la clienți acasă, etc.
Informați coachee-ul cu privire la ceea ce presupune coaching-ul
La ce îmi folosește coaching-ul?
•
•
•
•
•

Voi avea propria experiență.
Îmi dau seama mai bine ce vreau, care sunt obiectivele mele.
Voi ști să-mi valorific mai bine avantajele și resursele.
Mă voi descurca mai bine în rezolvarea problemelor și a situațiilor dificile.
Voi găsi mai ușor soluții.
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Descrieți pe scurt procesul de coaching. În special copiii și tinerii victime ale traficului de
persoane sunt adesea nerăbdători, se tem de lucruri noi sau se tem să vorbească despre ceea
ce nu le place. Nu uitați că scopul coaching-ului este focalizarea pe viitor și nu evaluarea. O
bună prezentare și buna dispoziție sunt semne ale dorinței de cooperare. Puteți utiliza
vizualizarea procesului de coaching, de exemplu:
Ședința de coaching
1. Introducerea partenerilor- prezentarea coach-ului și a coachee-ului.
2. Stabilirea așteptărilor - nevoile coachee-ului, imaginația și așteptările
acestuia.
3. Stabilirea obiectivelor–scopul venirii coachee-ului. Coachee-ul descrie cu
claritate care sunt nevoile sale și modul în care coaching-ul îl poate ajuta;
această etapă poate să dureze mai mult timp.
4. Analizarea problemei - o problemă concretă a coachee-ului.
5. Conștientizarea – coachee-ul identifică soluția sau calea.
6. Faceți un rezumat și stabiliți etapele următoare – coachee-ul are și alte
subiecte de rezolvat/abordat sau subiectul în cauză este închis. Evaluați
progresul realizat.
Cine este coach-ul? Coach-ul este o persoană care:
•
•
•
•
•

sprijină un coachee, este partenerul acestuia și se află în contact cu el
valorifică energia coachee-ului și lucrează cu emoțiile acestuia
utilizează experimente în scopul creșterii gradului de conștientizare
respectă profund coachee-ul, nevoile sale, prin acceptarea acestuia
valorifică potențialul coachee-ului în scopul atingerii obiectivelor stabilite împreună

Purtarea unei conversații. Potrivit lui Whitmore,se recomandă să utilizați întrebări care încep
cu: ce, când, care, cât de mult,deoarece cuvintele ajută la obținerea unor cuantificări și aflarea
unor fapte.Nu se recomandă adresarea unor întrebări care încep cu: de ce, deoarece
întrebările adresate pot ascunde critici sau ofense.
Nu există întrebări corecte sau greșite, ci întrebări utile sau mai puțin utile.
Intrebările utile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sunt directe
sunt spontane
sunt formulate simplu
sunt adresate o singură dată
îl determină pe coachee să analizeze
descriu situația prezentă și nu analizează trecutul
vizează prezentul sau în viitorul
respectă opinia coachee-ului
permite coachee-ului să abordeze lucrurile în care acesta este interesat
coachee-ului i se cere (în scopul de a fi sprijinit) să descopere posibilitățile ascunse și
să facă propria alegere
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•
•
•

sunt adresate în mod prietenos
sunt urmate de o pauză, timp în care i se permite coachee-ului să se gândească
sprijină focalizarea pe obiective și nu explicarea sau justificarea activităților din trecut

Dacă sunteți de acord cu cele menționate mai sus, vă dați seama cu ușurință că jocul de
cuvinte poate influența rezultatele. Noi căutăm noi viziuni și acces la situația ce trebuie
rezolvată.
Multor coach le este teamă să lucreze cu copii și tineri, tocmai datorită spontaneității lor. Nu
este ușor să se evalueze reacția lor și au nevoie de atenția deplină a coach-ului, dar și de
pregătire anterioară. Creierul nostru conectează un obiectiv cu ceea ce ne dorim.
Subconștientul nostru interpretează sarcina ca ceva ce trebuie sau ar trebui să facem. În
general rezolvăm o ecuație
VREAU vs TREBUIE
Cuvântul VREAU este un cuvânt miraculos care permite programarea subconștientului. Copiii
obișnuiesc să folosească foarte des cuvântul VREAU când sunt mici, însă cu timpul scot acest
cuvânt din vocabular. În acest sens, un coach îl ajută pe coachee să îl utilizeze din nou.

Metode și tehnici
Coaching-ul copiilor și tinerilor trebuie să respecte nevoile și tipologiile lor. Se pot utiliza
aceleași tehnici, dar acestea trebuie adaptate vârstei copiilor și capacității lor de înțelegere.
Toate metodele și tehnicile reprezintă doar mijloacede coaching și întotdeauna se adaptează
contextului.
Metoda GROW- metoda universală cea mai utilizată deoarece este simplă și eficientă.
GROW înseamnă:
G = goal= obiectiv
R =current reality= realitate curentă, ceea ce se întâmplă
O = options or obstacles = opțiuni sau obstacole - ceea ce ați putea face
W = will or way forward = dorință sau calea de urmat -ceea ce veți face
Coach-ulutilizează diferite metode auxiliareși scări de evaluare.
Scara - poate fi utilizată în mai multe variante. Este universală și poate clarifica situația curentă
a coachee-ului, precum și evoluția sa. (Whitmore, Coaching, Praha, Management Press, 2014)
Populația contemporană de copii și tineri își găsește cu dificultate propriul scop. Contribuția
unui coach în identificarea scopurilor destinate să le asigure nevoile este de doar 10%. Cu
toate acestea, cu ajutorul coach-ului și prin adresarea de întrebări bune, restul de 90% poate
fi concretizat în noul lor scop.
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Este necesar să se acorde atenție și să se dedice timp obiectivelor/scopurilor, dar este
important ca acestea să fie repete și re-evaluate.
Scopul trebuie să fie SMARTER ( mai inteligent)
SMARTER:
S = specific
M = măsurabil
A = acceptabil
R = realist
T = time bound = încadrat în timp
E = exciting= interesant
R = recorded = înregistrat
De asemenea,obiectivele trebuie să fie determinate pozitiv, bine înțelese, corespunzătoare și
morale.Cel mai important factor în cadrul dialogului comun este imparțialitatea și punctul de
vedere detașat. Dacă coach-ul nu este imparțial,atunci există riscul ca acesta să perceapă
distorsionat nevoile reale ale clintului. Noi îndrumăm clientul către acțiunile necesare pe care
acesta trebuie să le întreprindă pentru a-și atinge scopul. Întrebările adresate cu sensibilitate
copiilor și tinerilor îi motivează să caute noi soluții și oportunități.Astfel, un coachee devine
mult mai activ, încetând să mai fie un simplu asistat social.
Coachee-ul învață să vadă mai bine posibilitățile unei schimbări, fapt ce îi permite să-și rezolve
situația. Aceasta poate purta un dialog cu cineva oferindu-i timp și libertate.
Accesul individual îl ajută pe coach să devină mai apropiat de copil sau de victimă și să
înțeleagă mai bine nevoile sale. Problema cu care se confruntă sau pierderea familiei creează
o presiune emoțională puternică asupra copiilor, ajungând să-și piardă echilibrul emoțional o
anumită perioadăde timp. Lipsa de încredere în sine, non-acceptarea sau neînțelegerile din
familie afectează comportamentul copilului. Sfidarea conduce la crearea propriei identități,
copilul depunând eforturi pentru a se regăsi pe sine, acestea constituind trăsături ale
maturizării, iar ambele aspecte pot conduce la abandonarea familiei. Confruntarea cu viața
din stradă și cu alte persoane adesea constituie un motiv puternic de a căuta sprijin
profesionist.
Coaching-ul poate fi privit ca o metodă de prevenție a fenomenuluipatologic social.
JURNALUL
Jurnal sau un dosar cu foi este o metodă eficientă. Putem vorbi peste coperta jurnalului–care
sunt obiectivele unui coachee pe care acesta le poate înscrie pe copertă. În jurmal poate
adăuga comentarii, fotografii, etc.
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Rezultatele nevoilor mentale de bază ale copiilor
Pentru o mai bună înțelegere menționăm rezultatele unui studiu despre nevoile mentale de
bază ale copiilor creștere care trăiesc în familii dezorganizate.
Din studiu rezultă o serie de nevoi mentale de bază care trebuie să fie îndeplinite la momentul
potrivit pentru a permite dezvoltarea armonioasă a personalității copilului (Langmeier,
Matějíček, 1974).
1.
2.
3.
4.
5.

Nevoia de stimulare
Necesitatea apartenenței la o lume coerentă
Nevoia de siguranță
Nevoia de identitate pozitivă
Nevoia unui viitor deschis

Următoarea parte abordează următoarele aspecte:
•
•
•

dezvoltarea emoțională, comportamentul și relația socială a copiilor și a tinerilor
identitatea lor și prezentarea în societate
descoperirea limitelor și a încrederii în sine

Noi rezolvăm problemele dificile din viața copiilor. Pe baza analizelor și în interesul superior al
copilului sau al tânărului, noi dezvoltăm cea mai potrivită asistență a victimelor. În acest sens,
luăm în considerație situația curentă a copilului. Nu putem alege o singură metodă și cred că
acesta oferă un sprijin suficient și asistența necesară copiilor și tinerilor victime ale traficului
de persoane.
Este necesar să ne unim forțele și să consolidăm metodele funcționale. Copiilor și tinerilor
trebui să li se asigure nu numai coaching, ci și sprijinul susțint din partea unui psiholog sau
terapeut.
Coaching-ul abordează problemele curente cu care se confruntă victima și explorează
perspectivele favorabile cu privire la viitor. Prin terapie poate ajuta în probleme legate de
traume, coșmaruri, tulburări de stres posttraumatic (PTSD), etc.
Cum procedați în cazul în care copiii și tinerii nu doresc să coopereze(în situația în care fie
răspund urât, fie nu sunt deschiși iar relația este una deficitară)
•
•

acordați timp suficient discuției și încercați să creați o atmosferă prietenoasă
asigurați-vă că locul este unul cât mai confortabil și plăcut
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

jucați un joc care îi place copilului
fiți rabdator, nu forțați copilul să vorbească atunci când nu dorește. Explicați problema
și atât.
continuați comunicarea verbală, spuneți-i ceea ce vedeți și că ați înțeles
atitudinea/sentimentele sale
stimulați limbajul său interior -încurajați-l să-și dea singur răspunsuri
nu vă fie teamă să vorbiți despre probleme grave
încercați să găsiți împreună un compromis
atenție la tonul pe care vorbiți și la atitudine –sentimentele copiilor trebuie respectate
copiii pot fi sensibili la comunicarea verbală –luați în considerație vârsta lor
luați lucrurile așa cum sunt

Lucrul cu copiii și tinerii care vizează dezvoltarea emoțională, comportamentul și relațiile
sociale
Evitați să discutați despre trecut. Noi abordăm sentimentele curente, comportamentul,
situația și lucrurile care influențează viața lor actuală.
Noi îi ajutăm să înțeleagă și să-și stăpânească reacțiile.
Explicăm întrebările menționate mai jos într-un mod adecvat vârstei lor. În cazul în care nu
pot să scrie, putem să o facem noi în mod vizibil în locul lor. Le cerem să aleagă un sistem de
observare-ca punct de reper pentru orice situație. După alegerea unuia, copilul îl desenează,
iar conversația continuă. Putem folosi cartonașe emoționale care fie sunt realizate de către
coachee, fie le realizăm împreună; cartonașele pot fi folosite și în ședința următoare.
La începutul ședinței vorbim despre evenimentele deosebite din viața coachee-ului, ceea ce ia plăcut sau poate alege un cartonaș.
Eu sunt
Tehnica poate fi utilizată încă de la prima ședință.

Avem nevoie de hârtie, un creion sau creioane colorate. Îl întrebăm pe coachee dacă este
dispus să deseneze, iar dacă răspunsul este pozitiv, alegem tehnica. În caz contrar, veți alege
să scrieți. Un coach îi poate cere coachee-ului să nu mai vorbească și să se concentreze la ceea
ce are de scris. Desenează, te rog, ceea ce vezi atunci când spunem împreună EU SUNT.
Repetăm propoziția de cel puțin 5 ori.
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Mai târziu, vorbim despre sensul cuvântului “rol”. Vorbim despre rolul în viață și explică și
explicăm faptul că fiecare persoană are o mulțime de roluri în viață, având sensuri diferite.
Desenul trebuie să reprezinte rolul coachee-ului în viață.
Ne putem da seama de rolul pe care îl are în viață un coachee pe măsură ce continuăm.
Un coach poate să întrebe: Poți să abandonezi unul dintre roluri? Pe care dintre ele îl alegi? Îți
va fi dor de el?
Continuați conversația până când rămân 3 roluri de viață. Putem vorbi despre ele și despre
importanța lor.
Abordarea riscurilor– pierderea rolului în viață. Ce s-ar putea întâmpla în caz de pierdere?
Cum poate fi echilibrată o pierdere?
Exercițiul poate fi repetat pe parcursul a mai multor ședințe. Pentru fiecare rol pe care
coachee-ul îl desenează alegem o coală de hârtie fie de dimensiuni mari, fie de dimensiuni mai
mici. Coachee-ul poate opta fie pentru desene deja realizate, fie să-i înmâneze coach-ului
propriile sale desene.
Copiii pot avea un jurnal în care să-și păstreze toate lucrările.
Coachee-ul învață să lucreze cu jurnalul, activitate care îl ajută să-și planifice viitorul. Trebuie
să luăm în calcul toate variantele, deoarece lucrurile de o mai mică importanță pot schimba în
bine viitorul coachee-ului.
Trebuie să acordați o atenție deosebită lucrului cu victimele. Încercați să obțineți informații
cu privire la situația lor actuală și nu apelați la tehnici sau exerciții care ar putea agrava starea
lor psihică.
Alte exemple generale de lucru
Notează-ți situațiile pe care le găsești dificile/care îți generează emoții intense.
1 ... .2 ... .3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ....
Alege una dintre ele ..................................
Mă simt ……….........................................……
Experimentez ...............................................
În situația .........................................................
............................................

de

Reacția
mea
sau
comportamentul
.................................................................................
Cum se utilizează scara? / 1 = Minim, 10 = maximum
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obicei

procedez

meu

astfel:

este

Cât de dificilă este
situația în care te
afli?

Cât de des se
întâmplă acest
lucru?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acest lucru îți
afectează viața în
mod negativ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cred că reușesc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Puteți folosi creioane colorate și o puteți desena. Copiii mai mari o pot încercui, dar
vizualizarea nu este atât de evidentă.
Putem folosi scările în diferite moduri. Jocul este ușor pentru copii și tineri, deoarece aceștia
pot folosi degetele sau diverse lucruri. Este ușor de înțeles pentru toată lumea, inclusiv pentru
grupurile etnice și străini. Valoarea 1 semnifică o dificultate sau o incidența mai mică, situația
nu este atât de solicitantă, etc. Valoarea 10 semnifică dificultate maximă, de multe ori
incidente, probleme mari etc.
Coach-ul analizează scara și încearcă să clarifice situația actuală prin întrebări deschise.
Un coach poate să întrebe:

Ce influență ai asupra acestui lucru?
Ai situația sub control?

Trifoiul cu patru foi
Desenează un trifoi cu patru foi și decupează-l.
Pe fiecare frunză scrie o emoție pe care o simți de cele mai multe ori.
Gândește-te la fiecare emoție în parte și întreabă-te de ce, când și cum o simți.
Subliniaza acea emoție care îți place. De ce îți place?
Pe care dintre aceste emoții ai vrea să o elimini? Rupe respectiva frunză.
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Întreabă-te de ce se întâmplă acest lucru. Ce ai putea face pentru a simți emoția cât mai puțin
posibil?
Așează frunza pe care ai rupt-o pe o nouă bucată de hârtie. Trasează o linie la mijloc –scrie
semnul plus pe o jumătate de hârtie și semnul minus pe cealaltă jumătate. Desenează sau
scrie ceva pozitiv cu privire la emoția pe care ai ales-o, de exemplu ce îți poate face/aduce? În
ceea ce privește emoția negativă-scrie detaliat de ce crezi că este dificilă. Un coachee învață
să realizeze și să identifice părțile bune și părțile slabe ale emoțiilor.
Cum să îi ajutați pe copii să aibă o imagine bună despreei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu-i lăsați să fie influențați de perspective dramatice cu privire la viitor.
Identificați împreună laturile lor puternice.
Nimeni nu este perfect - așa că acceptați-i așa cum sunt.
Încurajați-i să-și depășească limitele.
Atunci când se simt inferiori oferiți-le sprijin și încurajare.
Învățați-i să vorbească frumos despre ei înșiși.
Nu le solicitați lucruri prea dificile.
Încercați să înțelegeți situația în care se află.
Nu reacționați atunci când nu doresc să vorbească.
Fiți deschiși față de ei, nu vă grăbiți și nu încercați să gândiți în locul lor.
Nu uitați că la baza succesuluiîn coaching-ul copiilor și tinerilor se află încrederea,
timpul și empatia.

Chestionar - DESENEAZĂȘI SCRIE
Utilizeazați acest chestionar pe care o coachee-ul va trebui să-l completeze singur sau cu
ajutorul coach-ului. Chestionarul aparține coachee-ului, acesta putând fi completat și ulterior.
Dacă coachee-ul păstrează un jurnal, conținutul acestuia poate fi valorificat.
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Ceea ce îmi place la mine: ............................................
Alții mă plac pentru că:............................................
Lucrurile pe care le fac bine sunt: ............................................
O problemă pe care am rezolvat-o recent este: ............................................
Sunt foarte fericit/(-ă)că ............................................
Oamenii care mă cunosc sunt fericiți că eu ............................................
Recent am fost apreciat/(-ă) pentru ............................................
Oamenii se pot baza pe mine când ..............................................
Anul acesta m-am descurcat mai bine decât anul trecut.
Am învățat că ............................................
Am reușit să rezolv............................................
Relațiile mele sunt mai bune cu cei din jur atunci când ............................................
Am fost surprins/(-ă) când ............................................
Cred că am curaj să............................................
Dacă ar fi să spun un lucru bun despre mine, acela ar fi că............................................
Am foarte multă încredere cu privire la ............................................
Un lucru important pe care doresc să-l termin curând este............................................
Este foarte important să păstrezi cu grijă chestionarul completat.
Citește-l sau doar uită-te peste el ori de câte ori îți pierzi curajul sau ai o zi proastă.

Monitorizarea evoluției coachee-ului
Exercițiu: Scara la 1 la 10
Atunci când îi cereți unei persoane să-și crească gradul de conștientizare cu privire la un
anumit aspect din comportamentului său, este posibil să nu știe cum să facă acest lucru.
Pentru a-și crește gradul de conștientizare,oamenii au nevoie de o metodă practică pe care să
se concentreze. Un bun exercițiu în acest sens este scara de la 1 la 10.
Exercițiu: Atunci când un coachee se simte amenințat, acesta devine agresiv și mai puțin
eficent decât de obicei. El dorește să-și dezvolte capacitatea de a rămâne calm și nepăsător
atunci când alte persoane îl atacă pe nedrept. În calitate de coach puteți sugera utilizarea unei
scări de 1 la 10 pentru a monitoriza gradul de calmitate. Nota 10 va fi pentru valoarea țintă,
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pentru un calm desăvârșit care îi permite coachee-ului să gândească clar și să-și dea seama
ceea ce are de făcut. Nota 1 este pentru starea cea mai proastă în care se poate afla, extrem
de supărat și afectat de reacțiile emoționale.
Ca rezultat al cestui exercițiu, simplul act de monitorizare va duce la o scădere a gradului de
disconfort.
Exercițiu: Tema
Un coaching bun este acela în care un coach îi cere coachee-uluisă efectueze anumite sarcini
până la următoarea ședință de coaching. Este foarte important pentru un coach să dea
“teme”pentru că acest lucru îl va ajuta pe coachee să-și consolideze dorința acestuia de a
evolua.
De exemplu,coach-ul îi poate cere coachee-ului ca până la următoarea ședință să facă o listă
cu toate calitățile importante necesare dezvoltării sale profesionale. În următoarele ședințe
discuțiile se vor baza pe aspectele menționate de coachee în listă.
SUPORTUL DE LA EGAL LA EGAL
Intervențiile socio-educative care implică copii și tineri sunt extrem de complexe, fiind nevoie
de creativitate pentru a avea succes. Prin urmare, în scopul obținerii instrumentelor de
intervenție în ceea ce privește problemele legate de traficul de persoane, intervențiile sociale
au la bază mai multe modele. Perspectiva teoriei comportamentale, abordarea dinamică și
cognitivă, pedagogia vieții cotidiene, teoria sistemelor familiale, interacționismului simbolic,
modelul competenței, constructivismul social, modelele socio-ecologice,precum și cele
sociologice și de mediu etc. reprezintă fundamentul teoriei pe care se bazează practica socială
care implică tinerii și copiii.
În stabilirea metodelor de intervenție este necesar să se ia în considerație vârsta copiilor, deși
strategiile flexibile care le oferă copiilor un rol activ în procesul de luare a deciziilor sunt cheia
în obținerea unei intervenții de succes. Este la fel de important să se creeze o legătură pozitivă
între experți și copii sau tineri și, la fel de importantă este obținerea unei bune cunoașteri a
mediului lor social și a vieții de zi cu zi. Astfel, experții pot să-i însoțească și să-i ghideze mai
bine.
Putem rezuma unele strategii care s-au dovedit a fi eficiente în intervențiile socio-educative
cu tinerii:
- obținerea unei bune cunoașteri a mediului social al copiilor și tinerilor, care permite o
intervenție mai flexibilă;
-desfășurarea unor acțiuni și activități în scopul promovării participării și importanței copiilor;
-crearea și consolidarea unei strânse legături între experți și copii/ tineri;
- acțiuni ce decurg din elementele de bază ale rezistenței , promovarea rezistenței în fața
frustrării și sprijinul în scopul construirii unei imagini pozitive despre sine.
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Cu toate acestea, lucrul cu victimele traficului de persoane implică, de asemenea, sprijinul
acestora în vederea recunoașterii statutul lor de victimă și creșterea gradului de conștientizare
în cadrul comunităților lor de origine și de destinație. Pentru realizarea acestui lucru, este
necesară adaptarea metodelor de intervenție care s-au dovedit a fi utile în atingerea acestor
obiective. În consecință, educația de la egal la egal pare să fie o metodă inovatoare și
adecvatăîn lucrul cu victimele traficului de persoane.
Ce este educația de la egal la egal?
Strategia de la egal la egal este o strategie care implică participarea membrilor unui anumit
grup și care are ca scop promovarea schimbărilor în beneficiul unui alt grup. Strategia este
adesea utilizată în promovarea schimbărilor individuale, în încercarea de a modifica
cunoștințele, atitudinile, convingerile sau comportamentele. Educația de la egal la egal poate
genera, de asemenea, modificări la nivelul întregului grup sau al comunității, reguli de
modificare și acțiuni colective de stimulare care ar putea avea impact asupra programelor și
politicilor.
Educația de la egal la egal se realizează atunci când băieți, fete, tineri sau adulți îi învață pe
alții de vârsta lor istorie, cultură sau alte lucruri privind statutul social. Această abordare poate
fi utilizată în diferite forme, dar de cele mai multe ori implică suport academic, îmbunătățirea
comunicării,consolidarea abilităților interpersonale sau de orientare cu creșterea simultană a
gradului de conștientizare. Această abordare se bazează pe convingerea că oamenii, în special
tinerii, sunt mai dispuși să asculte și să răspundă la informații care vin din partea unor
persoane cunoscute.
În acest sens, copiii și tinerii care joacă rolul de educatori de la egal la egal trebuie să fie
calificați să joace un rol activ. De asemenea,aceștia trebuie să fie instruiți cu privire la modul
de transmitere a cunoștințelor și credințelor dobândite.
Educația de la egal la egal a fost deseori folosită ca strategie de lucru cu privire la prevenirea
maladiei HIV/SIDA și a altor boli cu transmitere sexuală în rândul adolescenților și tinerilor.
Astfel, aplicarea acestei strategii în intervenția socială ce implică copiii și tinerii (care sunt
victime ale traficului de persoane) ar putea avea unele avantaje.
Cum se aplică educația de la egal la egal în intervențiile sociale ce împlică copii și tineri care
sunt victime ale traficului de persoane?
Prin această metodă pot fi atinse 2 obiective:
1. Sensibilizarea: aceste proiecte pot fi conceputeîn scopul sensibilizării comunităților de
origine sau a comunităților în care victimele traficului de persoane trăiesc la
momentul respectiv.
2. Identificarea statutul de victimă: O altă posibilă utilizare a acestei metode ar putea fi
reprezentată de sprijinul acordat copiilor și tinerilor care sunt victime sau potențiale
victime ale traficului de persoane în scopul identificării propriului statut de victimă,
atât în țara de origine, cât și în țara de destinație.
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Locul în care aceste proiecte ar putea fi dezvoltate depinde de grupul țintă selectat (tinerele
fete victime ale exploatării sexuale, tinerii bărbați victime ale exploatării prin muncă, etc.),
precum și de locul în care acestea pot fi contactate (în școli, centre de sănătate, centre de zi
pentru copii, adăposturi , etc.).
Educația de la egal la egal consolidează acțiunea participanților ca parte a soluțiilor de
dezvoltare a comunității, în locul unei atitudini pasive, supuse și receptive. Copiii și tinerii sunt
ingenioși, dinamici, creativ și, mai presus de toate, știu în mod instinctiv cum să se raporteze
la copiii mai mici și mai vulnerabili. Ei vorbesc aceeași limbă, fiind capabili să stabilească relații
solide bazate pe încredere reciprocă. Atunci când primesc sprijinul comunității lor, și
sunt“înarmați” cu informațiile și cunoștințele necesare, educatorii de la egal la egal pot fi
considerați aliați de încredere, capabili să-i sprijine în prevenirea, reducera și renunțarea la
toleranța față de traficul de persoane în scopul exploatării sexuale sau prin muncă.
Este esențială identificarea unui grup adecvat de educatori, precum și realizarea de programe
de formare adecvate în scopul satisfacerii competențelor și obiectivelor proiectului. În
alegerea educatorilor de grup trebuie să se țină cont și de genul și vârsta copiilor. De
asemenea, este important să existe sprijin din partea comunităților implicate în dezvoltarea
acestor proiecte. Astfel, liderii comunității și liderii religioși, cadrele școlare, profesorii,
părinții, copiii, precum și orice alte grupuri relevante, cum ar fi femeile și tinerii, ar trebui să
facă parte din program, să înțeleagă ce este educația de la egal la egal și să-și exprime propriile
opinii.
Un element cheie în această abordare este selectarea unui grup educațional de la egal la egal
corespunzător. Printre criteriile ce trebuie luate în considerațieîn alegerea grupul de la egal la
egal se numără următoarele:
Sexul: Sexul constituie un element important în grupurile de educație de la egal la egal. În
cazul în care proiectul este axat pe exploatarea muncii care afectează în principal fetele sau
băieții, este logic ca educatorii să fie de același sex cu copiii, în scopul facilitării comunicării în
cadrul grupului. În alte cazuri, poate fi important ca proporția genului să fie echilibrată în grup.
Cu toate acestea, în orice situație, educatorii trebuie să fie instruiți cu privire la aspectele
legate de gen.
Vârsta: vârstă apropiată și experiențele comune ale membrilor grupurilor (educatori și grupul
țintă) reprezintă un concept important în educația de la egal la egal. Poate fi dificil pentru
copiii mai mici să fie educatori pentru copiii mai mari, deși pot exista situații în care această
variantă este perfect viabilă.
Motivația și aptitudinile personale: Într-o anumită măsură, educația de la egal la egal implică
un anumit grad de profesionalism și, de aceea, unor personalități li se potrivește mai bine
decât altora. Copiii și tinerii trebuie să fie motivați să participe la proiecte de educație de la
egal la egal, deoarece acest lucru ar implica un efort considerabil din partea lor.
Competențele necesare: Abilitățile necesare unui educator de la egal la egal depind de
obiectivele proiectului, însă acestea
trebuie să fi fost dobândite prin instruire
corespunzătoare.
66

Disponibilitatea: În căutarea unor potențialii educatori este necesar să se țină cont de
disponibilitatea lor de a fi instruiți și de a desfășura activități planificate.
Experiența: Educatorii de la egal la egal pot face sau nu parte din comunitate, însă trebui să
se analizeze dacă este sau nu benefic ca aceștia să cunoască grupul țintă. În cazul în care
educatorii de la egal la egal provin din comunitate și împărtășesc aceleași experiențe cu grupul
țintă, copiii sunt mai dispuși să se angajeze într-un proiect. În plus, starea emoțională și
psihologică a educatorilor de la egal la egal trebuie să fie monitorizată, deoarece este posibil
ca aceștia să nu se fi recuperat complet în urma traumelor și experiențelor din trecut.
Grupurile existente: Lucrul cu grupurile și structurile existente poate economisi timp, efort și
resurse. Grupurile trebuie identificate în timpul vizitelor și explorărilor din cadrul
comunităților. Unele comunități și școli deja au diferite grupuri de copii care ar putea satisface
cerințele proiectului.
Suplimentar, pentru o bună dezvoltare a proiectului este esențială instruirea corespunzătoare
a educatorilor de la egal la egal. Formarea și dobândirea calificărilor nu asigură copiilor și
tinerilor doar cunoștințe și abilități, ci ajută la consolidarea încrederii în forțele proprii, crește
stima și respectul de sine, ajutându-i să înțeleagă mai bine drepturile și responsabilitățile lor
în societate.
Provocările educației de la egal la egal
Deși educația de la egal la egal este o strategie eficientă, aceasta nu este eficientă în cazul
tuturor victimelor traficului de persoane. De fapt, educatorii de la egal la egal sunt tineri, băieți
și fete. Mai mult decât atât, implicarea în astfel de proiecte poate readuce în prezent
sentimente sau emoții din trecut (inclusivreacții fizice) referitoare la propria lor experiență.
Prin urmare, trebuie să se ia în considerație următoarele aspecte:
-

-

-

Educatorii de la egal la egal nu sunt psihologi, psihiatri, consilieri, profesori, asistenți
sociali, asistenți medicali sau medici. Aceștia pot fi instruiți pentru a obține cunoștințe
de bază despre aceste domenii și să ofere unele servicii, dar acestea nu pot suplini
experții.
Educatorii de la egal la egal înșiși au nevoie de sprijin și de o instruire cu privire la
modul de răspuns la situații în care nu au un răspuns la o anumită problemă a
victimelor sau nu se află în contact nu acestea. Este necesar ca educatorii să primească
sprijin profesional corespunzător, deoarece participarea la un proiect educațional de
la egal la egal ar putea avea un impact emoțional semnificativ asupra lor.
Pentru persoanele tinere poate fi dificil să mențină nivelul de efort necesar unui
proiect.
În unele culturi se consideră nepotrivit ca un copil să dea lecții unor persoane mai în
vârstă. În astfel de cazuri, educatorii de la egal la egal ar putea avea nevoie de sprijinul
unui adult cu care să lucreze împreună .

Chiar dacă educația de la egal la egal poate constitui o metodă de lucru foarte bună cu copiii
și tinerii victime ale traficului de persoane, experiențele pe care aceștia le pot împărtăși sunt
limitate. Prin urmare, este dificil să se prevadă impactul pe care această metodă l-ar putea
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avea în proiecte care au ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la traficul de
persoane în rândul comunităților.

UN EXEMPLU PRACTIC: PROIECTUL BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ
Punerea în practică a metodei educaționale de la egal la egal
Proiectul bulgărelui de zăpadă “Eu îți spun ție, tu îmi spui mie” este o metodă de schimb de
informații.
Această metodologie încearcă să ofere informații pentru a crește gradul de conștientizare și
de prevenire în cadrul unui grup specific în rândul victimelor traficului de persoane supuse
exploatării sexuale, în acest caz particular. Scopul îl reprezintă multiplicarea informațiilor în
scopul creșterii impactului. Pentru a atinge acest obiectiv, se selectează un grup de femei
tinere care au fost victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, iar acestora
li se va asigura o instruire continuă și specifică. Scopurile traficului de persoane pot varia, dar
ne vom concentra atenția doar asupra victimelor traficului de persoane supuse exploatării
sexuale. Aceste femei vor fi instruite să identifice alte victime și să le ofere informații cu privire
la serviciile disponibile, în cazul în care lise solicită. Atunci când această metodă se utilizează
în cazul victimelor care au fost traficate în alte scopuri (de exemplu, exploatare prin muncă),
instruirea trebuie adaptată.
Odată ce tinerele femei au încheiat procesul de instruirea și au parcurs evaluările riscurilor,
există posibilitatea ca acestea să aibă un impact important asupra mediului lor. Ele pot folosi
anumite instrumente, de exemplu chestionare, pentru a afla informații de la unele femei cu
privire la un anumit subiect (legat de sănătate, siguranță, drepturi și servicii), ca mai apoi să
răspândească informațiile obținute în cadrul formării. Aceste contacte stabilite ar putea
facilita accesul la serviciile disponibile altor potențiale victime. Cu ajutorul acestui instrument
putem obține informații cu privire la nivelul de cunoaștereal posibilelor victime cu privire la
unele subiecte, dar, de asemenea, le putem oferi informații cheie pe care educatorii de la egal
la egal le-au obținut în timpul pregătirii lor.
Vom lucra cu femei tinere, în special cu cele de peste 16 ani, pentru eficientizarea efectului
multiplicator al acestei experiențe.
Din grupul pot fi selectați lideri autentici(dacă prezintă interes) care să dezvolte programe de
sensibilizare în școli sau în centre de tineret, asociații, etc. Acesta ar fi un al doilea proiect care,
împreună cu relațiile lor firești din viața de zi cu zi ar putea avea un efect multiplicator .
Metodologie
Selectarea unui grup de la egal la egal care cuprinde între 6 și 10 persoane cu următoarele
caracteristici:
- Femei care nu mai sunt traficate: luând în considerație riscurile asociate ale acestora și ale
altor participanți. De asemenea, ca victimă a traficului de persoane există un impact emoțional
și cognitiv, care ar putea afecta procesele de bază cognitive și de învățare.
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- Starea psihologică curentă: femeile trebuie sa fie cel puțin stabile, fără o simptomatologie
care ar afecta atenția și dobândirea de cunoștințe.
- Motivația personală: dorința de lucru și motivația de transformare a propriei experiențeîn
sursă de sprijin pentru alte persoane.
Acestă metodă a fost dezvoltatăîn scopul atingeriia două obiective diferite:
1. Creșterea gradului de conștientizare: cunoașterea indicatorilor care ar putea alerta
cu privire la condiția unei posibile victime a traficului de persoane:mediul în care
trăiește, mecanismele de coerciție și de control, relațiile de discriminare dintre bărbați
și femei și solicitările pe ca această formă de violență de gen le generează.
2. Identificarea și detectarea condițiilor traficului de persoane: pentru a ajuta la
autoidentificarea și heteroidentificarea victimelor traficului de persoane.
CUPRINS:
În scopul atingerii obiectivelor proiectului, grupul de participanți va fi instruit în următoarele
domenii:
- Modulul 1: Sănătate
În acest modul vom aborda subiectul sănătate și autoîngrijire. Pentru a face acest lucru,
participanții vor primi informații cu privire la serviciile generale de sănătate și de îngrijire a
sănătății, precum și de auto-îngrijire. Aceste informații vor fi oferite în special cu privire la
sănătatea sexuală și reproductivă, infecțiile transmise pe cale sexuală, importanța prevenirii
și diagnosticării precoce, metode contraceptive, etc.
Alături de informațiile teoretice, este important să se dezvolte activități participative în
scopul aplicării cunoștințelor dobândite și testării aplicabilității acestora.
În acest fel, scenariile de caz ușor de recunoscut pentru participanți pot fi prezentate astfel
încât să poată fi analizate direcțiile de acțiune. Aceste exerciții ar putea fi efectuate înainte și
după ce participanții au primit informațiile pentru a evalua cunoștințeledobândite.

SCENARIU DE CAZ: SARCINA ȘI RELAȚIILE
Ana este o femeie 25 de ani care a ajuns în Spania acum 3 ani ca victimă a traficului de
persoane în scopul exploatării sexuale. Ea a fost într-o relație cu prietenul ei în ultimii 2 ani.
Ei folosesc întotdeauna prezervativ, deoarece Ana nu mai dorește alți copii. Acum trei zile,
partenerul ei i-a cerut să facă sex neprotejat pe motiv că o iubește foarte mult, pentru că
au fost împreună timp de 2 ani și acest lucru ar fi o dovadă de încredere. Ana, deși ezită la
început, consimte ulterior.
După câteva săptămâni Ana începe să-și facă griji deoarece există o întârziere de câteva zile
a menstruației și, din experiența ei (ea are deja o fiică), ar putea fi însărcinată.
Posibile întrebări pentru femeile participante:
- Ce îți atrage atenția la această poveste?
- Ce părere ai despre decizia cuplului de a nu mai folosi prezervativ?
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- Care sunt urmările sexului neprotejat?
- Ce opțiuni are Ana?
Ana decide să întrerupă sarcina și cere sfatul unei alte femei în acest sens. Recomandări
primite:
- Pilula de a doua zi. Ana refuză această alternativă pentru că au trecut mai mult de 72 de
ore de la contactul sexual.
- Unele femei utilizează comprimatele “Cytotec” prescrise pentru tratamente gastrointestinale, dar care ar induce un avort. Ana respinge această opțiune de teama efectelor
secundare.
- Unele femei recomandă solicitarea sfatului unui profesionist în ceea ce privește variantele
de întrerupere de sarcină.
Întrebări ce pot fi adresate grupului:
- De ce a respins Ana pilula de a doua zi?
- Ce părere aveți de sfaturile pe care le-a primit Ana?
- Care a fost rolul partenerului Anei în această situație?
- Ce sfături ai da?
Folosind acest scenariu de caz ca subiect de discuție, puteți afla informații utile cu privire
la metodele contraceptive, consecințe utilizării comprimatelor “Cytotec” în scopul inducerii
avortului, concepțiile despre dragoste și încredere, etc.

MODULUL 2: SECURITATE ȘI PROTECȚIE
Victimele traficului de persoane în scopul exploatării sexuale sunt supuse multor riscuri. Pe de
o parte, femeile riscă să ajungă să se prostitueze; pe de altă parte, există riscul de a ajunge
victima unei rețele de trafic de persoane.
În consecință, este foarte important să se creeze un plan de securitate, în special în cazul în
care victima este într-un proces de luare a unei decizii în scopul renunțării la prostituție și la
rețeaua de traficare. Pot exista represalii din partea rețelei de traficanți în cazul în care se
consideră că încă există o “datorie” restantă sau dacă au un nou plan pentru victimă. În multe
cazuri represaliile pot implica familia victimei din țara de origine. Riscurile trebuie să fie
evaluate în detaliu și luarea deciziilor trebuie să fie programată, mizând pe un plan de
securitate planificat corespunzător. Planul trebuie să includă un loc sigur de cazare, astfel încât
rețeaua de traficanți să nu poată găsi victima, fiind nevoie simultan de sprijinul și susținerea
organelor de stat și a forțelor de securitate, transferul sigur și însoțirea victimei, asigurarea
documentelor, nedivulgarea locației,oprirea opțiunilor de partajare a locației în telefonul
mobil și, în cazul în care victima are copii, se poate lua în considerație schimbarea centrului de
educație și sănătate, etc.
Se întâmplă frecvent ca fostele victime traficate în scopul exploatării sexuale să continue să
practice prostituția, chiar și atunci când se debarasează de rețeaua de trafic.În cazul în care
continuă să se prostitueze, este foarte important să ia în considerație mai multe recomandări
pentru a reduce daunele.
Mediile de prostituție prezintă multe riscuri asociate, dintre care unele nu pot fi prevenite. Cu
toate acestea, este posibilă minimizarea situațiilor de risc, precum și dobândirea unor
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instrumente pentru a face față gestionării unora dintre ele. Pe măsură ce victima înțelege mai
bine riscurile situației în care se află, șansele de protecție și de siguranță sunt mai mari
(înțelegereaîmprejurărilor, resurse, persoaner, capacitățile proprii, etc.).
Workshop-urile de instruire se vor baza în principal pe experiențele împărtășite de femei care
au trecut prin experiența prostituției și care cunosc situațiile de risc cu care s-au confruntat
zilnic.
Workshop-urile de auto-apărare
Este foarte important ca participanților să li se asigure instrumente de auto-apărare prin
crearea de workshop-uri dedicate auto-apărării femeilor. Scopul este de a crea un mediu de
încredere unde acestea pot învăța practici de emancipare, ceea ce le asigură consolidarea
capacității de control interior, precum și sentimentul că sunt puternice și reușescsă facă față
tuturor situațiilor cu care s-ar putea confrunta în ziața de zi cu zi.
În cazul în care participantele continuă să practice prostituția, poate fi utilă:
Alegerea “clientului”1
Este important să se păstreze o distanță de siguranță atunci când aveți de-a face cu un
“client”,deoarece astfel recomandă femeile care au practicat prostituția. Limitele trebuie să
fie stabilite foarte clar de la început.
Este important să fiți capabil să spuneți NU unui client dacă nu sunteți de acord cu negocierea
sau dacă, din anumite motive, nu este o persoană de încredere. În cazul femeilor
supravegheate de exploatatori sexuali și cărora nu le este permis să răspundă NU, trebuie să
fiți foarte atenți, să încercați să aveți în preajma și alte persoane, luând cât mai multe măsuri
de siguranță posibil pentru ca aceste femei să rămână în siguranță.
Se recomandăsă evitați să vorbiți despre viața privată a acestora, să nu divulgați informații pe
care “clienții”le pot utiliza în șantaj emoțional sau cu scopul manipulării limitelor convenite.
O altă recomandare este aceea de a evita “clienții” care se află sub influența băuturilor
alcoolice și/sau a drogurilor, sau a celor cu atitudine agresivă sau comportament brutal.
În cazul în care contactați “clienții” pe stradă, se recomandă să observați fiecare detaliu
(mașina, înfățișarea, felul în care vorbesc, etc.). Este important să observați anumite detalii
care pot ajuta în luarea rapidă acelor mai bune decizii, deoarece vă puteți da seama dacă
respectiva persoană este sau nu o persoană de încredere.
Da trebuie să luați contact cu femeia în cauză în casa acesteia, este important să întâlniți
“clientul” înainte, într-un loc public - într-un bar sau pe stradă - pentru a finaliza negocierile.
În acest fel, aveți oportunitatea să decideți dacă să acceptați sau respingeți acordul. În nici un
caz, femeia nu trebui să-și divulge adresa dacă nu locuieștecu nimeni altcineva în casă.

1

S-a decis utilizarea termenului de “client” deoarece este denumirea comună utilizată de prostituate
atunci când se referă la bărbații cu care se prostituează.
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Negocierea
În negociere este important să clarificați condițiile și limitele și să nu promiteți nimic care nu
ar fi posibil să se realizeze.
Se recomandă să se ajungă la un acord de la început și să fiți plătit în avans.
Banii
Câștigurile zilnice sau săptămânale sunt în mod normal neregulate. Prin urmare, este
important ca banii să fie gestionați corespunzător pentru a preveni situațiile de necesitate
extremă, ceea ce poate încuraja flexibilitatea peste limitele stabilite sau să acceptați “clienți”
pe care, în mod normal îi excludeți.
Siguranța
•

•

•

•

•

În mediile de prostituție și de exploatare sexuală, “clienții”comit o serie de agresiuni.
Trebuie să se țină seama de faptul că, pentru un bărbat care intenționează să atace o
femeie, cel mai simplu mod este acela de a fi abordat ca un posibil “client”. Prin
urmare, propria noastră siguranță este extrem de importantă în orice moment. Mai
jos sunt enumerate unele recomandări generale:
Poziția corpului
Unele poziții sunt mai riscante decât altele, în special cele în care “clientul”nu este în
aria dvs. vizuală. În general vorbind, pozițiile cu spatele la“client”sunt cele mai
riscante. Cele mai sigure poziții sunt cele în care îl priviți de sus pe “client”. În acest
fel, puteți vedea ce face, puteți avea control asupra mâinilor acestuia și puteți verifica
dacă folosește prezervativ.
Telefonul mobil
Este recomandabil să aveți întotdeauna un telefonul mobil la dvs. În contacte trebuie
să existe întotdeauna o tastă rapidă de apelare (la poliție sau la un coleg) pentru
situații de urgență.
Obiectele
Nu purtați obiectele de valoare atunci când lucrați în prostituție. Ori de câte ori este
posibil, păstrați veniturile într-un loc sigur, astfel încât întotdeauna să aveți control
asupra bunurilor dvs. Dacă vă aflați într-un hotel sau într-un apartament, încercați pe
cât posibilsă vă păstrați lucrurile la vedere. În cazul în care este necesar să ieșiți din
cameră sau să mergeți la baie, luați-vă lucrurile cu dvs.. Dacă vă aflați într-o mașină,
încercați să lăsați lucrurile într-un loc în care “clientul”nu are acces (sub scaunul
pasagerului, de exemplu). Dacă vă aflați în propria dvs.locuință (nu este recomandabil
pentru“clienții”pe care nu îi cunoașteți), nu-i pierdeți din vedere.
Locurile
Nu este recomandabil să rămâneți în locuri întunecate sau izolate. Întotdeauna este
bine să cunoașteți zona sau cartierul în care vă aflați: magazine, baruri, farmaciile cu
program non-stop, secțiile de poliție, etc. Dacă sunteți într-o relație bună cu femeile
care lucrează în zonă, se recomandă să faceți schimb de numere de numerele de
telefon; de asemenea,să vă notați numerele de înmatriculare ale mașinilor clienților
dvs. și să țineți o evidență a frecvenței cu care vă întâlniți cu aceștia.
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Pentru a finaliza această parte de instruire, este recomandabil să participați la
activități de grup, care încurajează participarea femeilor. Participantele nu realizează
doar schimb de informații și experiențe cu prietenele lor, dar își îmbunătățesc
cunoștințele și devin conștiente de abilitățile și calitățile pe care le au deja.

PREGATIREA PLANUL NOSTRU
Scopul:
Pentru a încuraja reflecțiile cu privire la posibilele riscuri la care se supun victimele traficului
de persoane care au fost exploatate sexual și pentru a le determina să-și creeze propriul
plan de securitate.
Anterior ședinței de training se va realiza un brainstorming pentru a evalua preconcepțiile
participanților cu privire la problemele legate de siguranță. Elemente noi care nu sunt
menționate în cadrul discuției ar putea fi adăugate ulterior pentru a reflecta, de asemenea,
și asupra acestora. În cazul în care există femei din cadrul grupului care au beneficiat de
sprijin din partea serviciilor specializate de trafic de persoane, se recomandă ca acestea să
urmeze și training-ul care abordează aceste aspecte. În cazul în care sunt dispuse să
participe, este foarte probabil să li se solicite să împărtășească cunoștințele lor în cadrul
grupului.
Toți participanții vor fi rugați să identifice individual elementele esențiale din planul de
siguranță personală. Dacă au ieșit din situația de risc, li se va solicita să evalueze și să
distingă aspectele esențiale care trebuie luate în considerație ori de câte ori acestea se pot
afla într-o situație de risc.
Se vor crea grupuri de lucru pentru a reflecta asupra acestor chestiuni, iar concluziile și
ideile rezultate în urma discuțiilor ar putea ajuta participanții în dezvoltarea propriului plan
de siguranță.

- Modulul 3: Drepturile și traficul de persoaneîn scopul exploatării sexuale
Drepturi:
Asistența juridică trebui să vizeze informarea cu privire la identificarea situațiilor de încălcarea
drepturilor omului.
Ca de exemplu, putem începe să lucrăm pe anumite drepturi, să le citim unele dintre ele din
Declarația Universală a Drepturilor Omului. Putem lua act de diferite interpretări pentru
fiecare persoană și țară, dar subliniem faptul că acest set de drepturi este universal, iar de
aceste drepturi se bucură toate persoanele, indiferent de cultură, originea etnică, sex și religie.

TRADUCEREA DREPTURILOR NOASTRE
Vom începe analizarea câtorva drepturi fundamentale:
- dreptul la libertate personală;
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- dreptul la integritate fizică;
- dreptul la securitate și protecție;
- dreptul la libertate sexuală;
- dreptul la educație și formare;
Analizând, de exemplu, dreptul la libertate personală, putem lucra în echipă, după cum
urmează:
- înțelegerea situațiilor care afectează acest drept (de exemplu, atunci când pașaportul unei
fete este reținut);
- identificarea procedurilor care pot afecta acest drept: mecanismele coercitive care
restricționează acest drept fundamental;
- Analizarea reținerii pașapoartelor și a altor documente, cum ar fi permisul de ședere,
înregistrarea în listele electorale, precum și dreptul și datoria de a fi identificat, conform
legislației în vigoare din fiecare țară.
De asemenea, analizați dualismul și paradoxul în care se află mulți oameni care nu pot
accesa documentația juridică. În acest moment putem aborda unele dintre principalele
probleme ale legilor privind imigrația.
- soluționarea problemelor legate de pierderea documentelor personale și procesele de
recuperare a acestora;
- promovarea instrumentelor practice care facilitează responsabilitatea participanților
privind custodia propriilor documente (evitarea pierderii documentelor și activarea unei
alarme pentru data de expirare sau reînnoire a acestora, etc.). Sau, identificarea
consecințelor reale în situația în care documentele sunt reținute ca practică de control și
coerciție.
- clarificarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la ceea ce este permis să facă. Trebuie
să fiți capabil să detectați modul în care comportamentul celor din jur ne-ar putea afecta
drepturile. În acest sens, încercați să aflați detalii cu privire la experiențele anterioare ale
participanților;
- clarificarea cu privire la ceea ce pot face instituțiile, administrațiile și asociațiile;
Acest lucru înseamnă că realizarea unei conexiunii între textul drepturilor omului și situațiile
concrete din viața reală afectează exercitarea acestora. Acest lucru presupune sporirea
capacităților și abilităților personale. În plus, este important ca persoanele în cauză să
solicite sprijin și să fie îndrumate către locul de unde pot primi ajutor. De asemenea,
persoanele în cauză trebuie să fie informate cu privire la modul în care instituțiile și
asociațiilele pot asigura protecție.
Metodologia de abordarea acestor informații trebuie să se aplice în cadrul unui proces de
dialog, luând în considerație exemplele individuale. Este bine să se aplice o metodă
inductivă care pornește de la colectarea și analizarea experiențelor individuale ce pot
conduce la unele concluzii; aceste experiențe din viața reală sunt împărtășite și denumite
cu ajutorul trainer-ilor.

Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale:
Atunci când vorbim despre dreptul la integritate fizică și libertate personală, este necesar să
abordăm libertatea sexuală. În acest fel putem identifica semnele de violență și putem
identifica dacă victima traficul de persoane în cauză este supusă exploatării sexuale.
Este important să se coreleze dreptul la libertate și securitate personală cu dreptul la
libertatea sexuală, să analizăm efectele lor pozitive și negative și să explicăm că aceste drepturi
sunt garantate de lege și se aplică indiferent de situația persoanei implicate.
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Pornind de la drepturile universale avute în vedere, vom analiza care dintre ele sunt încălcate
în experiențele personale ale participanților. În acest fel, exploatarea sexuală și traficul de
persoane în scopul exploatării sexuale pot fi identificate și denumite. Participanții vor putea
să numească ceea ce li s-a întâmplat personal și să dea un nou sens acelei experiențe. Ei sunt
victime ale unei infracțiuni, și anume infracțiunea de trafic de persoane în scopul exploatării
sexuale, iar această faptăeste recunoscută și sancționatăde societatei. Acest lucru îi poate
ajuta să identifice situația prin care au trecut pentru a diminua stigmatizarea. În acest fel,
sentimentele de vină și rușine pot fi atenuate. Dincolo de situația personală, putem înțelege
traficului de persoane în scopul exploatării sexuale ca un fenomen global și politic,cu milioane
de victime în întreaga lume.
Există legi diferite în țări diferite, dar există și puncte în comun. Jucătorii cheie din diferite
scenarii sunt aceiași, iar procedurile acestora pot afecta încălcarea drepturilor sau pot sprijini
apărarea drepturilor.
- Modulul 4: Resurse și servicii
Resursele de grup și de facilități pot fi utile pentru participanți în funcție de nevoile acestora.
Acest lucru permite schimbul de informații cu alte femei aflate în situații similare, în scopul
îmbunătățirii calității vieții și accesăriiunei rețele de sprijin.
Este util să se cunoască serviciile acccesibile, precum și modalități de acces la aceste servicii
care implică:
- Organizații specializate în traficul de persoane: aceste organizații pot asigura diferite servicii
pentru a acoperi nevoile victimelor. Acestea pot acoperi cazarea, cheltuielile de trai,
financiare, sociale, juridice și de sprijin psihologic. Ele nu pot întotdeauna acoperi integral
toate nevoile, fiind important ca, în ambele cazuri, victimele să poată avea acces la serviciile
comunitare normalizate.
- Sănătate: centrele de sănătate și accesul la acestea, furnizarea de informații și sprijin pentru
a obține un card de sănătate sau facilitarea accesului la servicii de sănătate specifice fiecărei
țări. În cazul victimelor traficului de persoane exploatate sexual, accesul la serviciile de
sănătate sexuală este extrem de important, fiind necesară urmărirea cazurilor medicale cu STI
(infecții cu transmitere sexuală), VTP (încetarea voluntară a sarcinii), etc.
- Educație: în funcție de vârstă, de studii, nevoile educaționale și prevederile legale, vom fi în
măsură să determinăm dacă persoana sau copiii acesteia se află la vârsta la care trebuie să
urmeze învățământul obligatoriu.
- Training-ul: explorați interesele și posibilitățile persoanei de a urma diferite cursuri.
- Securitate: telefonul de urgență (specific țării sau regiunii), numerele de telefon la care
victimele pot apela pentru asistență, numerele de telefon la care pot apela poliția specializată
în traficul de persoane. Contactul cu Serviciul de Protecție, dacă este necesar. Furnizarea de
informații cu privire la funcțiile și drepturile lor.
- Cazare și adăpostire: rețeaua de cazare și modalitatea de accesare.
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- Beneficii, sprijin financiar și compensații: oferă participanților informații cu privire la
drepturile lor, cerințele pentru obținerea unui ajutor sau beneficii și instituțiile de unde le pot
solicita.
- Ocuparea forței de muncă: centrele de sprijin pentru ocuparea forței de muncă care pot
încuraja căutarea activă a locurilor de muncă, locuri de muncă disponibile, etc.
- Nevoile de bază: băncile de alimente, produsele de igienă, etc.
- Centrele de Servicii Sociale.
- Informații despre întoarcerea voluntară în cazul în care revenirea persoanei în țara de origine
este posibilă în condiții de siguranță.
- Suportul juridic: privind dreptul imigrației, asistența de specialitate și consultanța în traficul
de persoane și alte probleme juridice cu care victimele s-ar putea confrunta.
- Numerele de telefon de urgență.
- Unități mobile de lucru de pe străzi.
- Diversitatea sexuală: centre de asistență pentru persoanele LGBT.
NE GÂNDIM LA NEVOILE NOASTRE
Putem începe prin referirea la momentele în care,ca victimă a traficului de persoane am
avut nevoie de sprijin și nu am știut de unde să-l solicit.
Pentru a aborda acest lucru, putem conta pe diferitele resurse de asistență.
Trainer-ul va oferi participanților toate resursele, iar în cazul în care există alte nevoi pe care
nu le-am luat în considerație, ne-am putea gândi la noi resurse și organizații care le pot veni
în sprijin. Putem completa banca de resurse ținând cont de nevoile participantului și de
sprijinul de care a beneficiat anterior. Este important să se sublinieze necesitatea de
comunicare în cadrul rețelelor sociale. Acestea ne pot ajuta prin faptul că acoperă o parte
a nevoilor și creează o cultură comună.
În scopul asigurării unor informații eficiente, va fi util să existe o listă a organizațiilor care
lucrează în acest domeniu (municipalitatea sau zona geografică), în imediata apropiere a
workshop-ului dedicat femeilor. În plus, este important să identificăm barierele de acces și
să aflăm o cale prin care acestea pot fi depășite - prin referiri sociale, dezvoltarea procedurii
cu diferite organizații care oferă asistență în funcție de nevoile oamenilor cu care lucrăm.
De asemenea, este fundamental să stabilim programele de coordonare cu organizațiile de
acțiuni sociale pentru a monitoriza asistența corectă.
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