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INTRODUCERE 

Traficul de persoane este una dintre cele mai profitabile 
forme de crimă organizată. Acest fenomen reprezintă o 
încălcare flagrantă a drepturilor omului care afectează 
anual milioane de oameni din întreaga lume. 

Fenomenul de trafic de persoane reprezintă una dintre 
cele mai profitabile activități de crimă organizată la nivel 
mondial, ocupând poziția a doua în top - după traficul de 
droguri – fiind la același nivel cu traficul de arme; traficul 
de persoane există în fiecare regiune a lumii și în toate 
tipurile de industrii. 

Traficul de persoane produce efecte directe asupra 
condiției fizice și mentale a victimelor. În faza sa inițială, 
victimele sunt forțate și înșelate de obicei prin 
exploatarea circumstanțelor lor actuale, deoarece mare 
parte dintre victime au un istoric al abuzurilor și trăiesc 
în condiții precare. Odată ce sunt subjugate, victimele 
sunt de obicei forțate să trăiască în condiții de viață 
insalubre și stresante, beneficiind foarte puțin sau deloc 
de asistență medicală sau servicii de bază. De cele mai 
multe ori libertatea de mișcare le este îngrădită, 
documentele personale le sunt reținute și cele mai multe 
victime trec prin experiențe de violență fizică, 
emoțională, sexuală și psihologică cu un impact major 
asupra vieții lor. Evadarea din sclavie este extrem de 
dificilă și periculoasă, implicând un mare risc pentru 
victime. În cazul în care victima este salvată, integrarea 
acesteia în societate este extrem de dificilă datorită 
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rușinii, stigmatului, amenințărilor de răzbunare și a 
traumei suferite în timpul exploatării. 

Ghidul de bune practici a fost elaborat în cadrul 
proiectului Șansă și provocare – Îmbunătățirea asistenței 
pentru copiii și tinerii victime ale traficului de persoane 
prin dezvoltarea de programe inovatoare de suport 
implementat cu sprijinul financiar al Parteneriatelor 
pentru Programe Strategice Erasmus, de către Asociația 
Pro Refugiu România, Asociația Trabe Iniciativas para la 
Economia Social y Solidaria Spania și Caritas Praga 
Republica Cehă. 

Scopul acestui Ghid de bune practici este acela de a 
furniza date utile pentru experți (cea mai mare parte din 
domeniul social și psihologic) cu privire la metodele 
inovatoare, cum ar fi metodele peer-to-peer și coaching, 
care pot fi utilizate în asistența de zi cu zi a victimelor 
traficului de persoane. 
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METODA PEER-TO-PEER  
 

Peer-to-peer este o strategie care implică participarea 
membrilor unui anumit grup pentru a promova schimbări 
în rândul altor membri ai grupului. Metoda este deseori 
folosită pentru a promova schimbări individuale, 
încercarea de a schimba cunoașterea, atitudinile, 
convingerile sau comportamentele. Cu toate acestea, 
educația de tip peer poate aduce, de asemenea, 
modificări în întregul grup sau comunitate, poate 
modifica regulile și acțiunile colective de stimulare care 
ar putea avea un impact asupra programelor și politicilor. 
 

Intervenția psihosocială în cazul copiilor și tinerilor este 
foarte complexă și necesită creativitate. Programele 
peer-to-peer reprezintă o metodă inovatoare care ne-ar 
putea ajuta în intervențiile care îi vizează pe copiii și 
tinerii victime ale traficului de persoane. 

“Peer” este acea persoană care împărtășește una sau mai 
multe caracteristici ale identificării sale sociale: grup 
social, vârstă, nivel de studii, situația socială, etc. 

 

Abordarea peer-to-peer poate fi utilizată în diferite 
forme, dar în multe cazuri presupune sprijin academic, 
îmbunătățirea comunicării și a abilităților interpersonale 
sau de orientare, în timp ce în alte cazuri poate genera 
sensibilizare. Această abordare se bazează pe 
convingerea că oamenii, în special cei tineri, sunt mai 
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dispuși să asculte și să răspundă la informații care vin de 
la colegii lor (peers) deoarece vorbesc aceeași limbă, au 
aceleași coduri culturale și pot construi o relație de 
încredere. 

Pentru a face acest lucru, copiii și tinerii care își doresc să 
devină educatori peer trebuie să fie încurajați să joace un 
rol activ. De asemenea, aceștia trebuie să fie instruiți 
pentru a fi în măsură să transfere cunoștințele și credințe 
dobândite.  

Un program peer-to-peer poate aduce modificări la 
diferite niveluri: 

1) la nivel individual: modificarea cunoștințelor, 
atitudinilor, credințelor sau comportamentului. 

2) la nivel social sau de grup: modificarea regulilor și 
stimularea acțiunii comune. 

Obiectivele unui proiect peer-to-peer presupune 
următoarele: 

- Consolidarea abilităților participanților de a fi agenți ai 
schimbării capabili să producă schimbare și de a fi o parte 
a soluției în dezvoltarea comunității. 

- Consolidarea încrederii în sine și a stimei de sine. 

- O mai bună înțelegere a drepturilor și responsabilităților 
lor. 

- Instruire în scopul creșterii calității vieții și a bunăstării. 
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- Schimbarea punctului de vedere dintr-o poziție pasivă 
la una activă. 

- Efect multiplicator în comunitate. 

- Consolidarea rețelelor existente. 

 

Un program peer-to-peer lucrează prin: 

- Instruire 

- Sensibilizare 

- Creșterea gradului de conștientizare 

- Abilități de comunicare și interpersonale 

- Furnizarea de instrumente pentru relaționarea cu 
mediul, de exemplu, o investigație. 

Cerințele pentru dezvoltarea acestei metode sunt: 

- Identificarea unui agent corespunzător al schimbării 

- Proiectarea unui program corespunzător de formare 

- Sprijinirea comunităților pe durata dezvoltării 
programului peer-to-peer 

Pentru a obține rezultate bune, este foarte important să 
se realizeze o bună selecție a participanților: 

- Aceștia trebuie să fie colegi (peers). 

- Genul, educatori peer de același sex, în special cei care 
lucrează cu victimele traficului de persoane supuse 
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exploatării sexuale. În alte cazuri, ar putea fi important să 
se asigure o reprezentare egală a ambelor sexe. 
Întotdeauna țineți cont de gen și dezvoltați abordări de 
gen. 

- Intervalul de vârstă: uneori, ar putea fi interesant faptul 
că educatorii peer au aceeași vârstă cu cea a grupului 
țintă. 

- Abilități personale și motivație: acestea au legătură cu 
vocația și, de asemenea, unele persoane cu personalitate 
fiind mai potrivite. Abilitățile de conducere ar fi foarte 
utile. 

- Limba: limba spaniolă fluent. 

- Disponibilitate și asumarea de angajamente: 
participarea la instruire și continuarea procesului.  

- Starea emoțională: este posibil să nu fie pregătiți să 
rememoreze experiențele din trecut. Implicarea în astfel 
de proiecte poate genera reacții emoționale puternice. 
Condiție stabilă. 

- Factori de risc. Mai ales atunci când vorbim despre 
traficul de persoane. Fostele victime care nu mai sunt 
victime și nu mai sunt supuse niciunui risc. 

- Grupuri existente: să profite de grupurile și structurile 
deja funcționale cu scopul de a economisi timp  și 
resurse. 
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Liderii naturali ai grupului care sunt motivați și disponibili 
să fie selectați pentru a dezvolta programe de 
sensibilizare. 

 

Luați în calcul faptul că au nevoie de sprijin: 

 Ei nu sunt experți și nu îi înlocuiesc pe experți. 

 

 Ei au nevoie de sprijin profesional pentru ei înșiși și grupul de 

colegi (peer) cu care sunt în contact. 

 

 Există alte domenii din viața acestora cărora trebuie să le 

acorde atenție. 

 

 Riscurile implicării fiecărei persoane în program. 
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Domeniile de aplicare: 

- Programe de sănătate: HIV și alte infecții cu transmitere 

sexuală. - Abuzului de droguri. - Planificare familială. - 

Nutriție. – Prevenirea violenței. 

SUCCESE ȘI LIMITE 

Succese 

- O foarte bună cunoaștere a participanților înainte de a-
i invita să participe în proiectul peer-to-peer pentru a afla 
detalii despre starea lor emoțională și motivațională, 
aspectele legate de siguranță, sensibilitate, situația 
personală și economică etc. 

- Încheiați contracte cu victimele în care să menționați 
drepturile și îndatoririle lor și care să fie recunoscute din 
punct de vedere financiar. 

- Alegeți un conținut de bază non-riscant cu privire la: 
sănătate, resurse, etc. 

- Sprijin din partea profesioniștilor: supraveghere și 
îndrumare. 

- În cazul copiilor: grup diferit de adulți. 

Limitări 

- Riscul de revictimizare: retraumatizare prin 
rememorarea experiențelor. 

- Siguranță: rețelele de trafic; trebuie să fim foarte atenți, 
deoarece unele persoane ar putea aparține unei rețele 
sau ar putea fi un controlor al celorlalți participanți, sau 
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s-ar putea afla în conflict cu proxeneții, în cazul 
exploatării sexuale. 

- Proiecție: mecanism de apărare prin care putem da vina 
pe alții pentru conflictele noastre interne, sau dorim să 
scăpăm de ele prin externalizare. O femeie care a suferit 
stigmatizarea poate la rândul său să stigmatizeze alte 
persoane, fără a fi conștientă de acest lucru. 

- Stigmatizarea: prostituție și alte tipuri de stigmate ca 
urmare a exploatării. Este dificilă revenirea persoanelor 
traficate într-un grup în care acestea sunt stigmatizate, 
mai ales atunci când vorbim despre traficul în scopul 
exploatării sexuale. 

- Profunzimea relației peer-to-peer. Nu ar trebui să li se 
ceară o abordare foarte profundă, tocmai datorită 
riscului de retraumatizare. 

- Nu toate victimele traficului de persoane recunosc că 
sunt victime.                                           

- Sensibilitarea și conștientizarea fiecărei persoane. 
Acesta este un aspect foarte important, deoarece aceste 
persoane interacționează cu alte persoane. 

- Abilitățile liderului participanților. Este important să fie 
capabil să-și dezvolte aceste abilități. 

- Disponibilitate: personal o situație economică. Acest 
lucru poate determina posibilitatea de a participa într-un 
program peer-to-peer. 
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- Stare emoțională. Persoana care este stabilizată devine 
reper. 

- Situația actuală a persoanei. Instructorii peer-to-peer 
nu trebuie  să se mai găsească în situația de traficare, 
datorită riscurilor la care se supun atât ei personal, cât și 
ceilalți participanți. 

- Motivația: aceștia trebuie să fie motivați să participe, 
pentru a putea lua parte la diferitele etape ale 
programului. 
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PRACTICI REALE 

O experiență spontană peer-to-peer 

O femeie din Nigeria care a participat la “Centrul 
Concepción Arenal” din Madrid a avut o experiență 
spontană în țara sa de origine, realizată pe cont propriu. 
Ea nu a spus nimănui despre intenția sa de a organiza un 
program de sensibilizare pe cont propriu; acest lucru s-a 
întâmplat atunci când s-a întors din țara sa de origine, în 
momentul în care a stat de vorbă cu psihologul ei. 

Aflată într-o excursie în vacanță în țara sa de origine, 
această femeie - să o numim Jennifer - a adunat mai 
multe fete și femei tinere din împrejurimi în scopul de a 
le împărtăși experiența ei de traficare, cu scopul de a 
încerca să le împiedice să devină victime ale traficului de 
persoane. 
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Pentru a face acest lucru, ea a pregătit întâlnirea cu fetele 
din Spania, planificând mai multe lucruri. Obiectivul a 
fost acela de a avertiza alte fete cu privire la traficul de 
persoane, împărtășindu-le experiența personală când a 
venit în Spania în calitate de victimă a traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale. Ea a vorbit cu 
surorile ei din Nigeria care au ajutat-o să pregătească o 
petrecere la care le-a invitat pe tinerele fete. Când 
Jennifer a sosit, ea a adus unele haine pentru fete și 
multe dintre ele au mers la petrecere, unde a putut să le 
spună ce i s-a întâmplat. Acestea au fost surprinse  de 
povestea ei, dar și de duritatea acesteia. 

După aceea, ea a mers să vorbească cu familia care a 
traficat-o în Spania. Pentru a face acest lucru ea a luat 
legătura cu un lider al comunității care să o asigure că o 
va asculta și care, de asemenea, să-i protejeze familia și 
să-i ofere siguranță. Ea a luat legătura cu ei și le-a  vorbit 
despre răul pe care-l produc mai multor fete și femei. 

Proiectul bulgărelui de zăpadă "Tu îmi spui mie, eu 

îți spun ție", în Centrul Concepción Arenal Madrid 

Proiectul bulgărelui de zăpadă “Tu îmi spui mie, eu îți 
spun ție” își propune să găsească noi strategii de 
intervenție pentru femeile victime ale prostituției și 
traficului de persoane, prin implicarea instructorilor 
peer, în scopul integrării sociale și informării cu privire la 
drepturile omului. Acesta oferă informațiile necesare de 
sensibilizare și de prevenire pentru femeile victime ale 
exploatării sexuale. Unele dintre ele sunt victime ale 
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traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. Este 
o metodă de culegere și diseminare a informațiilor, 
având ca scop efectul multiplicator, fiind vizat un număr 
cât mai mare de persoane. 

 

 

 

Obiectivele proiectului sunt: 

1. Furnizarea de informații de prevenire a riscurilor cu 
scopul diminuării riscurilor și a comportamentelor 
neconforme. 
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2. Acordarea de sprijin social inclusiv în domeniul 
ocupării forței de muncă prin intervenții de informare. 

3. Verificați metoda peer-to-peer: instructorii peer ca 
agenți ai schimbării și, prin urmare, o metodologie care 
atinge și implică un număr mare de femei. 

Etapele proiectului sunt: 

1. Instrumente de lucru: care și de ce. 

2. Procesul de selecție și de recrutare a instructorilor 
peer.  

3. Instruirea: în cadrul procesului de formare pot se pot 
afla mai multe informații despre problemele de sănătate, 
aspectele juridice, probleme de securitate și cu privire la 
resurse, având posibilitatea să le comunice și altor femei. 

4. Instructorii peer în intervențiile de informare: orice  
investigație va fi utilizată ca un instrument pentru a 
transmite acest conținut la cât mai multe femei posibil. 
În acest fel vom obține informații cu privire la 
cunoștințele femeilor legate de aceste probleme; de 
asemenea, instructorii peer au posibilitatea să transmită 
mai departe cunoștințele dobândite în timpul formării. 

5. Evaluare. Discuții și concluzii. 

Instrumentul de muncă este o investigație axată pe: 

- Prostituție și cazuri de trafic de persoane. 

- Sănătate. 
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- Comportamente de risc 

- Implicarea comunității: cunoașterea și utilizarea 
serviciilor comunității 

Expertiza este dobândită prin: 

-  Instruire 

- Experiență de viață - validitatea experienței  

Abilitățile și competențele instructorilor peer sunt 
următoarele: 

 Să fie apreciați de către colegi (peers). 
 Sprijin social în timpul experienței de prostituție 

și în afara acesteia. 
 Receptivitate, respect, flexibilitate. 
 Asertivitate, muncă în echipă și abilitățile de 

comunicare. 

Procesul de selecție și recrutare a instructorilor peer-to-
peer este următorul: 

• Între 6 - 15 participanți implicați (au fost contactate2 0 
de femei, 15 dintre ele au acceptat și au fost intervievate, 
10 au fost selectate și, în cele din urmă, 6 femei s-au 
înscris) 

• Un grup mix în termeni de vârstă, naționalitate, situație 
juridică, experiența de victimă a prostituției, a traficului 
de persoane.  
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Instruirea se desfășoară pe parcursul a două săptămâni, 
în 50 de ore care vor fi remunerate și recunoscute prin 
atestat. 

Instruirea cuprinde următoarele: 

1: Sănătate   

• Sexualitate. 

• Legăturile afective și violența împotriva femeilor. 

• Sănătatea sexuală și reproductivă. 

• Stigmatizare și responsabilizare. 

• Diversitate sexuală. 

• Conștientizarea comportamentelor de risc. 

2: Siguranță, securitate și protecție. 

•  Workshop de auto-apărare. 

• Agresiunea fizică și psihologică și abuzul sexual.  

3:  Drepturi și justiție: Sănătate, cetățenie, imigrație, 
prostituție și legile traficului de persoane. 

4: Stigmatizare și responsabilizare. 

5: Evaluare și analiză. 
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Rolul instructorului peer în mobilizare: 

 Fiecare instructor peer este de acord să 
contacteze cel puțin 15 femei. 

 Acestea vor furniza informații în funcție de 
experiența acestora și vor obține informații de la 
persoanele intervievate cu privire la cunoștințele, 
situația personală, comportamentele de risc, etc., 
acordând referire corespunzătoare atunci când 
este necesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Evaluarea  proiectului 

Evaluarea se va realiza având la bază atât datele 
colectate, cât și testele de evaluare (chestionar privind 
satisfacția în rândul participanților). 

Indicatorii de care se va ține cont în evaluarea proiectului 
sunt următoarele: 

 Nivelul de cunoștințe și abilități dobândite. 
Sursa de verificare: Testul a fost efectuat la 
începutul și la sfârșitul formării. 
 

 Creștererea solicitărilor pentru servicii medicale și a 
numărului de programări în cadrul clinicilor de 
sănătate sexuală.  

Sursa de verificare: Numărul de programări 
înregistrate în clinicile din Montesa și Sandoval 
Health Clinicas (servicii specializate de sănătate 
sexuală) 

 Nivelul de conștientizare și / sau autoidentificare ca 
victimă a exploatării sexuale. 

Sursa de verificare: Numărul de femei care au 
beneficiat de servicii specializate (Proyecto 
Esperanza, APRAMP, Concepción Arenal Centre, 
Villa Teresita, etc.) 

 Creșterea numărului de persoane în căutare de 
alternative la prostituție. 

Sursa de verificare: Numărul de participanți 
asistați în centre pentru plasarea forței de muncă 

“Multiplică-te” 



20 
 

 

Un proiect realizat de Unitatea mobilă a Sicar-Gijón de la 

Adoratrices care se numește “Multiplică-te”. Obiectivul 

proiectului este acela de a oferi un spațiu de întâlnire în 

care persoanele să poată reflecta la propriile experiențe, 

precum și de a oferi instrumentele necesare diseminării 

acestor cunoștințe și în beneficiul altor femei. Acest 

proiect a implicat femei cu o experiență similară (peer) în 

prostituție și migranție în Spania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul “Multiplică-te” a început ca o cercetare în 
cadrul Universității Gijón`s cu privire la lipsa de informații 
și cererile participanților. Au fost luate în considerare 
următoarele elemente: 

- Drepturile fundamentale 

- Sistemul sanitar și de sănătate 
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- Sistemul educațional 

- Servicii sociale 

- Piața locurilor de muncă 

- Abilitățile de comunicare și obiceiurile 

În acest scop s-a efectuat un training de grup împărțit în 
următoarele sesiuni: 

1) Sesiunea 1: Prezentare generală 

2) Sesiunea 2: Femeile și prostituția: crearea de rețele și 
schimbul de experiențe 

3) Sesiunea 3: Femeile și prostituția: nevoile și modelele 
juridice 

4) Sesiunea 4: Femeile și sănătatea 

5) Sesiunea 5: Femeile și violența 

6) Sesiunea 6: Femeile și comunitatea 

7) Sesiunea 7: Programul Multiplică-te!: clarificarea 
aspectelor cheie ale training-ului 

8) Sesiunea 8: Programul Multiplică-te!: instrumente și 
strategii 

9) Sesiunea 9: “Vrem să aflăm mai multe” (aprofundarea 
unor noțiuni tematice) 

10) Sesiunea 10: Evaluarea 
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Fiecare sesiune a durat aproximativ o oră. Deși ar putea 
părea limitată ca timp, participanții au avut cunoștințe 
anterioare cu privire la subiectele discutate și nu au avut 
nevoie de instruire de bază. De asemenea, s-au luat în 
considerare dificultățile lor de a participa la aceste 
sesiuni și lipsa de timp liber. 

http://www.fundacionamaranta.org/wp-
content/uploads/2014/10/multiplicate.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionamaranta.org/wp-content/uploads/2014/10/multiplicate.pdf
http://www.fundacionamaranta.org/wp-content/uploads/2014/10/multiplicate.pdf
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METODA DE COACHING  

Acest capitol tratează metodele de bază ale coaching-ului 
și oferind variante de practică cu copii și tinerii care au 
fost victime ale traficului de persoane. Acesta poate 
constitui o sursă de inspirație pentru activitatea coach-
ului.  
 

 
 
Coaching-ul este o metodă inovatoare care ar putea ajuta 
copiii și tinerii victime ale traficului de persoane în 
rezolvarea problemelor pentru a trăi o viață mult mai 
bună. 
 
Coaching-ul presupune o relație de încredere care ajută 
clientul să facă pași concreți pentru a-și atinge 
obiectivele, sau pentru a-și îndeplini dorințele. Acesta 
utilizează procesul de explorare și de autocunoaștere 
pentru a crește gradul de conștientizare și de acceptare 
a responsabilității clientului care se obțin printr-o 
structură mult mai solidă, sprijin și feedback activ. 
Coaching-ul îi ajută pe clienți nu numai pentru a-și defini 

https://missflint.wikispaces.com/TeenDepression


24 
 

propriile scopuri, ci și pentru a le atinge mai rapid și mai 
eficient. 
 
Coaching-ul este activitatea pe care un coach și clientul 
său/coachee le desfășoară/realizează împreună în timpul 
interviului prin care clientul este ajutat să găsească noi 
posibilități pentru a-și atinge scopurile folosind resursele 
curente. 
 
Coaching-ul focusat pe găsirea de soluții pare a fi o 
metodă inovatoare eficientă în lucrul cu copiii și tinerii 
victime.  
 
Principiile coaching-ului 
 
Acestea sunt reprezentate de așa-numitul  “triunghi de 
coaching”. 
 
 
                                                             percepție 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       alegere                              încredere 
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Percepția 
Observarea și descrierea detaliată sunt importante, 
deoarece acestea aprofundează și extind percepția față 
de o situație dată. Percepția este deseori deformată de 
diferite situații incomode, de exemplu angoasa, prin care 
propriul comportament a cauzat această situație. 
Percepția se poate focaliza doar asupra problemei și 
poate scăpa din vedere punctele forte sau succesul din 
alte domenii. Din acest motiv, este necesară 
aprofundarea percepției situației concrete și descrierea 
acesteia în detaliu. 
 
Alegerea 
Învățarea este mai eficientă atunci când un client poate 
alege ceea ce dorește să învețe și este activ. 
 
Încrederea 
Un coach trebuie să arate încredere în resursele și 
abilitățile clientului său, lucru care îl ajută pe client să 
creadă și el în acestea. 
 
Sarcina unui coach este aceea de a crea condiții pentru 
învățare eficientă, fără să treacă cu vederea 
cunoștințele și abilitățile clientului său. 
 
Un coaching are în vedere: 
 
Dorințele clientului – ceva atractiv și realizabil  
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Resursele clientului – identificarea cunoștințelor și 
abilităților existente și dezvoltarea resurselor noi  
Evoluție – definirea etapelor planului care să conducă la 
realizarea obiectivului clientului, monitorizarea 
progresului și sprijin în realizarea ei sistematică și 
progresivă 
Instruire comună = cooperare - un coach și un client  
contribuie la rezultatul comun. Un coach contribuie cu 
cunoștințele și abilitățile sale la eficiența interviului în 
beneficiul clientului folosind propriile resurse 
(cunoștințe, experiențe, abilități) 
 
Coaching-ul copiilor și tinerilor victime ale traficului de 
persoane 
 
Fiecare copil este unic prin prisma faptului că a 
experimentat situații diferite care și-au lăsat amprenta 
asupra lui. Copiii trebuie să învețe cum să-și compenseze 
problemele prin utilizarea de noi resurse. 
Personalitatea copilului poate influența opinia sa legat de 
modul de acțiune privind: 
- determinarea lui de a fi cel mai bun  
- dorința lui de a fi egal cu ceilalți copii 
- abilitățile sale intelectuale 
 
Nu vă focalizați pe problema copilului și nu îi includeți în  
tipare. 
Întotdeauna încercați să valorificați abilitățile native ale 
copilului, precum și 
cunoștințele/experiența/competențele individuale. 
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Încercați să creați o cale de acces corespunzătoare 
fiecărui copil. 
 
 
Urmați următoarele principii: 

1. Copilul este o ființă umană - întrebați-l despre 
hobby-uri, prieteni, succesele sale (la ce se 
pricepe cel mai bine) etc. 
2. Numiți resursele (capacități, posibilități) 
copilului, părinților, prietenilor și persoanelor din 
mediul său de viață. 
3. Luați în considerare “motivul bun” pentru care 
un copil poate să aibă o astfel de problemă. 
4. Luați în calcul și alte modalități de a satisface 
nevoile copilului pentru a diminua sau elimina 
comportamentul său “nepotrivit”. 

Principiile pot fi folosite în aproape orice situație. În plus 
față de acestea, un coach își poate folosi propria 
creativitate. 
Lucrul cu copiii 

- Respectați-i. 
- Luați în considerare dorințele lor, imaginația, 
opiniile și trăsăturile lor de personalitate. 
- Realizați faptul că un copil știe singur ce este cel 
mai bine pentru el. 
- Respectați particularitățile copiilor. 
- Empatizați cu ei. 
- Cereți părerea copilului. 
- Evitați să-i clasificați pe categorii. 
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- Acordați atenție acelor lucruri pe care copii le 
doresc sau le caută. 
- Respectați suferința și durerea unui copil. 
- Ascultați-i cu atenție și răspundeți nevoilor lor. 
- Nu insistați cu propriile dvs. opinii. 

 
Rețineți 
Discutați cu copiii folosind propriile lor cuvinte/propriul 
lor limbaj. 
Copiii comunică prin activități, imagini, jocuri și alte 
activități creative. Atunci când lucrează cu un coach, 
aceștia ar trebui să se simtă confortabil. Ar trebui să aibă 
sentimentul că pot influența viața lor. 
 
Crearea unui mediu confortabil 
Locul ales pentru întâlnire trebuie să fie unul confortabil 
pentru toți copiii și tinerii. 
 
Jucării 
Este bine să aveți câteva jucării la îndemână în birou pe 
care să puneți la dispoziția copiilor în timpul desfășurării 
ședinței. 
 
Contactul vizual 
Utilizați metoda “mergând și vorbind” atunci când este 
posibil.  
Copiii și adolescenții se simt mai bine atunci când merg 
pe jos și se gândesc în același timp la diferite întrebări 
dificile.  
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Numirea și imaginarea schimbărilor 
Este întotdeauna bine să dați un nume soluțiilor prin 
numirea efectivă a acestora. Ideile concrete despre cum 
să transformați o problemă într-o soluție apar cu 
ușurință. 
Este bine să denumiți acele schimbări care ar trebui să 
vină. Orice schimbare trebuie să fie în concordanță cu 
mediul de viață al copilului.  
 
 
 
Păpușile de mână 
Lucrul cu păpușile de mână este potrivit în special în cazul 
copiilor mici. 
Păpușile de mână reprezintă un instrument foarte bun 
pentru începerea sau continuarea unei conversații.  

 
Un coach poate întreba: 
Cum te numești? Câți ani ai? 
Ai prieteni? Care sunt numele lor? 

https://www.pinterest.com/explore/hand-puppets/
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Ce îţi place să faci? Care este jocul tau preferat? 
Ceea ce este important pentru tine când totul merge 
bine? 
Ce animal îți place? 
O nimfă bătrână a venit, a fluturat o baghetă magică și a 
arătat că toate problemele care-l supără pe copil au  
dispărut. 
 
Atunci când un coach simte că un copil poate parcurge și 
alte etape pentru a-și atinge scopul, acesta îi poate cere 
copilului să deseneze o imagine. Astfel, copilul poate 
descrie cu ușurință progresul său.  
 
 
SUCCESE  ȘI  LIMITĂRI 
 
Succese 
 
Clientul va fi capabil să: 

- Semneze un contract de coaching și să lucreze 
cu coach-ul ales 
- Numească ceea ce este important în viață 
pentru el 
- Numească propriile scopuri și să facă pași pentru 
realizarea lor 
- Lucrul cu antrenorul privind progresele făcute în 
scopul îndeplinirii obiectivelor sale  
- Numească punctele sale forte care îl ajută să țină 
sub control sau să depășească situația 
- Să se accepte pe sine cu calități și defecte 
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- Învețe să-și gestioneze emoțiile 
- Schimbe percepția asupra propriei persoane și  
asupra situației. 

 
Limitări  
 
Coaching-ul nu se recomandă clienților aflați într-o 
situație de criză acută. 
Lipsa de interes - clientul nu dorește să coopereze cu 
niciun coach. 
Părinții copilului minor - pot respinge fără niciun motiv 
coaching-ul copilului lor. 
Diferențele culturale și religioase - un client poate fi 
convins că coaching-ul poate fi în contrast cu propria 
cultură/religie. 
Lipsa resurselor financiare - nici organizația care are în 
grijă clientul și nici clientul nu dispun de mijloace 
financiare necesare pentru plata ședințelor de coaching. 
Întoarcerea în țara de origine - un client este o persoană 
străină și decide, din orice motiv, să se întoarcă în țara sa 
de origine. 
 
Exerciții practice 
Benzi desenate pentru identificarea soluțiilor 
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRjcq-m4bMAhWDchQKHSHxDjoQjRwIBw&url=http://mnrart.deviantart.com/art/True-story-from-my-life-288865984&psig=AFQjCNEprzSg62YoNOmUx99y-0CF95YARA&ust=1460451377242458
http://jstorypage.com/
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1. Prima imagine prezintă o problemă. 
2. A doua imagine prezintă un asistent puternic 
care rezolvă problema. 
3. A treia imagine prezintă soluția dată de  copil 
împreună cu asistentul său și care creează o 
excepție la problema sa. 
4. A patra imagine arată ceea ce este diferit la  
excepție. 
5. A cincea imagine vizează viitorul - excepția 
devine realitate. 
6. A șasea imagine îl prezintă pe copil adresând 
mulțumiri asistentului său. 

 
Instrucțiuni: 

1. Dați-i copilului o bucată de hârtie și rugați-l să 
o împartă în 6 coloane egale. 
2. Cereți-i copilului să deseneze în prima coloană 
o imagine a problemei sau doar o culoare care să 
o reprezinte. 
3. Apoi cereți-i copilul să se gândească la un 
personaj puternic (de exemplu Batman), care 
rezolvă problema și desenați-l în cea de-a doua 
coloană. 
4. Cereți copilului să-și imagineze un cadou 
pentru respectiva problemă care ar putea ajuta 
problema să dispară. Cadoul perfect trebuie 
desenat în cea de-a treia coloană în partea de sus. 
5. A patra coloană reprezintă situația, când 
problema a acceptat cadoul. 
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6. Cereți-i copilul să-și imagineze propiul viitor 
atunci când copilul îl cheamă din nou pe asistent. 
7. Rugați copilul să deseneze o imagine / un semn 
de mulțumire pentru asistentului său. 
 

Imaginile 2 și 3 necesită mai multă atenție. Acestea 
răspund la întrebarea - ce ar fi diferit în viața lor dacă s-
ar întâmpla un miracol. Clientul trebuie să intre în 
contact cu propria resursă interioară. Pentru acest lucru 
este nevoie de ceva timp, clientul având nevoie de o 
atitudine tolerantă și sensibilă. 
 
Următoarele întrebări vă pot fi de folos: 
Care este cea mai puternică persoană pe care o cunoști 
și care putea face față cu brio unei situații dificile? 
Îți amintești vreo poveste în care cineva a fost într-o 
situație dificilă și dintr-o dată o altă persoană a intervenit 
și totul s-a transformat în ceva pozitiv / s-a rezolvat? 
 
Nu interveniți în activitățile copilului. 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul cu mâzgălituri 
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Scopul principal este acela de a genera o reacție 
spontană și neplanificată prin mâzgălituri. Se recomandă 
să se aleagă o anumită culoare pe care să o utilizeze până 
la sfârșitul jocului. Copiii sunt mândri de propria lor 
creativitate, iar parteneriatul cu adulții le amplifică 
satisfacția. 
 
Instrucțiuni: 

1. Rugați-l pe copil să mâzgălească ceva pe hârtie. 
2. Apoi cereți-i hârtia după ce a terminat de desenat 

o linie, o mâzgălitură, un eseu. 
3. Când copilul a terminat, adăugați o nouă linie ca 

punct de pornire. 
4. Așteptați până când copilul termină de mârzălit. 
5. Notați-vă numele într-un colț. 

 
Luați o altă hârtie. Acum este rândul dvs. să începeți să  
mâzgăliți. 
Repetați punctele 1 -5. 
Faceți 5 sau 6 mâzgălituri complete și cereți copilului să 
aleagă una dintre ele. 

http://dinosaurdracula.com/blog/scribble/
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Copilul poate lua acasă mâzgălitura sau o poate pune pe 
perete în biroul coach-ului. 
 
Este bine să-l priviți pe copil fără a analiza/interpreta 
mâzgălitura. Un coach are posibilitatea să descopere și 
cunoască direct punctele forte și resurse unui copil. 
Un coach poate spune: “Se pare că te ajută atunci când 
nu te grăbești și ai suficient timp”. 
Sau “Se pare că ai multe idei bune pentru că dorești să 
începi repede și să te surprinzi”. 
Mulți copii spun că nu au știut că sunt niște pictori atât 
de buni. 
 
Crearea de povești 
 
Copiilor, tinerilor și mai ales persoanelor străine le plac 
poveștile. Poveștile reprezinta o bună metodă de   
 

 

http://www.teachingforchange.org/parent-organizing
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comunicare cu adulții și copiii. Acestora le place să 
asculte povești despre persoane, animale, jucării sau 
monștri care au trecut prin situații dificile și au învins în 
fața răului, experiențe care sunt similare celor prin care 
trec ei înșiși.  
 
Instrucțiuni: 

1. Rugați-l pe copil să aleagă una din imaginile pe 
care le-ați creat. Poziționați imaginea între dvs. și 
copil. 
2. Începeți să creați o poveste inspirându-vă din 
respectiva imagine - spuneți ca primă propoziție, 
de exemplu, “A fost o dată o față foarte supărată 
....” 
3. Rugați-l pe  copil să vă completeze propoziția. 
4. Continuați povestea adăugând partea dvs. de 
poveste. 
5. Continuați până când ajungeți împreună la 
sfârșitul poveștii.  

Finalizarea poveștii este un semn de admirație și o șansă 
pentru o altă conversație. 
 
Mâinile puternice 
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Instrucțiuni:  

1. Dați-i copilului o bucată de hârtie și rugați-l să-și 
pună mâinile pe hârtie și să-și deseneze ambele 
mâini. 

2. Lăsați-l pe copil să aleagă primul deget. 
3. Întrebați-l cu privire la calitatea degetului ales. 
4. Luația degetul ales, scuturați-l și întrebați-l, de 

exemplu, la ce este bun respectivul deget. 
5. Lăsați copilul să numească o activitate, de 

exemplu fotbal, sărit coarda, etc. 
6. Întrebați-l pe copil ce culoare se potrivește 

activității alese (de exemplu, fotbal) și lăsați-l pe  
copil să coloreze degetul respectiv în culoarea 
aleasă sau să deseneze un jucător de fotbal, etc. 

7. Procedați similar cu toate degetele. 
 
La sfârșit veți avea toate cele 10 degete desenate în  
culori diferite și reprezentând calități diferite. Pentru a 
încheia activitatea într-o notă pozitivă, rugați-l pe copil să 
împreuneze mâinile pentru a construi un acoperiș și  
împingeți-le. Spuneți-i copilului cu voce blândă și plăcută: 

http://93c.dromghg.top/c/open-hands-clipart/
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“Ia căsuța magică și plină de putere cu tine și ori de câte 
ori vei avea nevoie să te simți puternic, pune degetele 
împreună și vei simți toată puterea ta”. 
 
Conversația focalizată pe resurse servește la: 

- Perceperea abilităților proprii și a punctelor 
forte 
- Reflectarea asupra posibilităților actuale și 
aplicarea acestora 
- Pentru a verifica utilitatea în căutarea de soluții 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un coach se focalizează asupra punctelor forte ale 
clientului său. Aceștia vorbesc despre lucruri pe 
care clientul le cunoaște foarte bine.  
Ce știi foarte bine?  
Restul întrebărilor trebuie să se concentreze pe 
punctele forte. 

 
Scopul principal îl constituie activitatea clientului. 
Ne putem concentra pe diferite resurse: 

http://www.coloradospringsstyle.com/March-April-2016/The-Dying-Art-of-Conversation/
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Abilități personale – pe care mă pot focaliza, pe care le 
pot pierde de vedere 
Abilități profesionale - Pot să ascult, pot înțelege rapid 
Competențe sociale - Pot fi un prieten bun, pot proteja o 
persoană mai slabă 
Abilități creative - Pot să visez, pot concepe idei bune 

1. Descrieți una din abilitățile pe care le stăpâniți 
bine. 

2. Ce părere aveți despre faptul că aveți aceste 
abilități? Ce puteți face în viitor în acest sens? 

3. Când v-ați comportat așa ultima oară? Care a fost 
rezultatul comportamentului dvs.? Ce schimbări a 
adus? 

4. Care sunt situațiile în care prietenii, profesorii, 
părinții vă văd comportându-vă așa? 

5. Cum vă veți comporta astăzi? Indicați răspunsul 
pe o scară de la 1 la 10 (1 = min. 10 = max.). Ce 
reprezintă numărul ales? Ce faceți când ajungeți  
la acest număr? Cum ați ajuns acolo? 

6. Ce se poate face pentru a urca pe scară? Cum 
vedeți rezolvarea? 

7. Cum vă puteți folosi abilitățile / comportamentul 
pentru a rezolva problema? 

8. Cum v-ați dat seama că ați găsit o soluție? Ce 
părere au celelalte persoane? 

 
Un coach poate adresa și alte întrebări, de exemplu:  
Când ai experimentat acest lucru? 
Cum te-ai simțit? Etc. 
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Copiilor este recomandat să li se adreseze întrebări 
adecvate vârstei lor. 
 
 
Tufa de trandafiri - floarea de identificare 
 

 
 
Scopul este percepția de sine versus percepția ideală. 
Putem afla cum se aitopercep copiii și tinerii - prin 
dimensiuni, culori și flori. 
 
Pentru tineri – flori ale masculinității și flori  ale 
feminității  
 
Instrucțiuni: 

1. Desenați o floare, scrieți Eu în mijloc și desenați 
cinci petale/frunze. 
2. Găsiți 5 adjective care vă caracterizează și 
scriețe-le pe fiecare frunză/petală în parte. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiGiLOA0vnLAhXGPxQKHRk9B8gQjRwIBw&url=http://www.rose-gardening-made-easy.com/champlain-rose.html&bvm=bv.118443451,d.bGs&psig=AFQjCNGsGp49ydedBKfzkNOTzJkfrSQKPw&ust=1460019212531802
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3. Desenați cea de-a doua floare care să 
reprezinte Eul ideal - modul în care doriți să fiți – 
scrieți pe petale alte 5 adjective. 
4. Desenați cea de-a treia floare - modul în care 
nu doriți să fiți – scrieți în petale adjective sau 
trăsături de personalitate pe care le respingeți. 
 

Urmează o discuție despre ceea ce trebuie să se întâmple 
pentru a dobândi calități superioare și cum trebuie 
depășite punctele slabe. 
 
Turnul succesului 
 

 
 
Luați o cutie cu matrițe de diferite culori și așezați-vă jos 
cu copilul/copii. Întrebați-l/Întrebați-i ce s-a îmbunătățit 
de la ultima ședință. 
Rugați-l pe copil să adauge o matriță de pe masă pentru 
fiecare lucru pozitiv și să construiască din acestea un 
turn. Când copilul nu își amintește nimic, vorbiți cu el 
despre turn. Lăsați-l pe copil să vorbească despre ce 
înseamnă fiecare matriță. Astfel, un coach își poate 
forma o imagine despre copil și turnul construit de 
acesta. 

http://mathworld.wolfram.com/TowerofHanoi.html
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Nu uitați faptul că   tehnicile trebuie să fie alese în funcție 
de un client/coachee. 
 
 
Mecanismul transnațional de referire a victimelor între 
țările de destinație – țările de tranzit - țările de origine 

 

 Mecanismul transnațional de referire = acord de 
cooperare pentru asistența transfrontalieră completă a 
persoanelor traficate, care ar trebui să fie utilizat de către 
entitățile (organizații, instituții) din țările de destinație-
tranzit-origine. 

 Procedurile standard de operare: 

1. Identificarea: 

- Screening-ul inițial și referirea. 

- Accesul la nevoile de bază și la informații. 

- Evaluarea timpurie a riscurilor. 

- Interpretare lingvistică și mediere culturală. 

- Perioada de recuperare și reflecție. 

2. Asistență imediată și protecție: 

- Informații privind opțiunile și condițiile de asistență. 

- Primirea și evaluarea nevoilor. 
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- Asigurarea asistenței și protecției. 

3. Asistența pe termen lung și incluziunea socială: 

- Dezvoltarea în comun a planului individual de asistență. 

- Consimțământul victimei cu privire la procedurile 
planului. 

- Adaptarea și incluziune socială. 

4. Returnarea și incluziunea socială: 

- Decizia de returnare luată în cunoștință de cauză. 

- Evaluarea riscurilor și a incluziunii sociale. 

- Planul de management al riscului. 

- Urmărirea familiei. 

- Documentare. 

- Planul individual de asistență anterior plecării. 

- Transportul în siguranță/transferul și asistența primite 
la sosirea în țara de origine. 

Dezvoltați un plan de transfer pentru facilitarea  
cooperării transnaționale la nivel operațional între 
ONG-urile din țările de destinație, de origine și de 
tranzit. 

 Etape: 

1. EXPLICAȚI  victimei ceea ce este un protocol de 
referire, la ce servește, cine sunt persoanele din 
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cealaltă țară (ONG-ul de referință), etc. ... și asigurați-
vă că victima este de acord cu întreaga procedură și 
cu transferul datelor sale / a istoricului său. 

2. Raportarea  datelor (aceasta va depinde de tipul de 
victimă, datele disponibile, nevoia de asistență, etc. 
...) dar, în principiu, ar putea fi următoarele: 

Datele personale Numele, vârsta, sexul, 
originea, situație familială - 
copii, soț, rude de interes 
...… 

Situația legală 
curentă 

Dacă persoana în cauză este 
sau nu victimă înregistrată a 
traficului de persoane. 
Naționalitatea, permisele 
de ședere, statutul de 
solicitant de azil, etc. ... alte 
informații juridice 
relevante.  

Istoricul personal  Date relevante din istoricul 
său. 

Situația socială Nevoi profesionale / de 
angajare; nevoia unei 
locuințe; venituri; persoane 
aflate în întreținere …..  

Starea psihologică Numai informații relevante 
pentru gestionarea cazului 

Nevoi de îngrijire Boli, afecțiuni cronice, 
medicamente sau alte 
informații relevante 
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Servicii primite Asistența oferită de ONG de 
referire sau de alte instituții 
din țara de origine. 

Motivele 
călătoriei 

Returnare 
voluntară/forțată? Excursie 
în familie? Altele? 

Riscurile care 
trebuie luate în 
considerare 

Riscuri potențiale care 
trebuie luate în 
considerare. 

Protecția datelor, 
confidențialitatea 

Măsuri care să respecte 
confidențialitatea 

Probleme etice Alte probleme legate de 
etică 

Alte informații 
relevante 

 

 

3. Managementul de caz realizat de ONG-ul care 
transferă victima 

Motive sau dovezi care sugerează că persoana în cauză 
este victima traficului. 

 

Nevoi identificate sau potențiale nevoi 

 

Sugestii cu privire la potențialele serviciile care urmează 
să fie oferite victimei 
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Alte informații? 

 

 

4. CITIȚI raportul în fața victimelor și asigurați-vă că 
acestea ÎNȚELEG  ceea ce le comunicați. Cereți-le să 
semneze raportul înainte de a-l trimite la ONG-ul de 
referință. 

 

 

 

 


