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MOBILIZAREA LUCRĂTORILOR DE TINERET ȘI 
PREGĂTIREA ACESTORA ÎN PRIVINȚA 

PREVENIRII TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE. 

Practic, ne-a fost oferită o oportunitate de 
învăt ̦are informală în legătură cu diverse 
subiecte care ne afectează munca zilnică

atunci când lucrăm cu tineri vulnerabili, care 
sunt predispus ̦i la trafic sau atunci când lucrăm 
cu tineri pe care dorim să îi educăm în legătură 

cu acest subiect.

TEMA ABORDATĂ: 



TRECIA MCLENNON, coordonator comunicare 
interculturală de la departamentul de drepturile 

omului și echitate al universității și NYARAYI
KAPISAVANHU, fondatoarea ORGANIZAȚIEI TOES 

NIAGARA au susținut câteva cursuri în cadrul 
cărora au utilizat metode interactive, de cooperare 

(lucrul pe grupe, jocul) metode care au permis o 
mai bună comunicare între noi, participanți din țări 

atât de diferite din punct de vedere social, 
economic și cultural.



La activitățile proiectului au participat reprezentanți ai poliției 
locale și chiar primarul orașului saint catharines, WALTER SENDZIK. 

Aceștia au răspuns punctual la întrebări, cum ar fi:
- cum pot fi încurajate victimele să coopereze cu poliţia? 

- cum poate fi îmbunătăţită sancţionarea traficanţilor? 
- care sunt dificultăţile pe care poliţia trebuie să le înfrunte? 
- ce poate întreprinde poliţia pentru a demasca agenţiile de 

recrutare deghizate? 
- cum sprijină comunitatea locală victimele traficului de persoane?
- ce sume sunt alocate construirii de adăposturi pentru victimele 

traficului?
CONCLUZIA : este esenţial ca diferite ong-uri şi instituţii să

conlucreze atât la nivel local, regional, naţional, dar şi 
internaţional, în scopul obţinerii de informaţii actualizate şi 
complete pentru a putea crea o bază de date universală, utilă 

poliției, poliției de frontieră, dar nu numai.



De asemenea, organizat ̦iile participante din Malta, 
Canada și Macedonia de Nord ne-au oferit exemple de

bune practici, prezentându-ne factorii importanți în 
managementul de caz, precum și modul în care 

organizațiile lor beneficiază de sprĳinul extern al
specialiștilor din diferite domenii de activitate: 

psihologi, profesori, medici, polițiști, lucrători de 
tineret, asistenți sociali etc., împreună implicându-se în 
prevenția traficului de persoane, dar și în activități care 
să mobilizeze, spre exemplu, comunitatea locală dar și 

să sensibilizeze factorii de decizie (guvernul) în legătură 
cu  elaborarea unor măsuri legislative ferme de 

acordare de sprĳin uman, logistic și financiar, în acest 
scop.



IMAGO MUNDI, nu lucrează în mod direct cu victimele 
traficului de ființe umane, nu acordă consiliere unor astfel de 

persoane, nu condamnă traficanți, dar are totuși poate cel 
mai important dintre roluri, și anume, se implică în educație 

generând schimbări imediate și de durată în 
viața copiilor/elevilor prin activități educaționale în cadrul 

unor ateliere de lucru prietenoase, accesibile, în care aceștia 
află despre drepturile lor, despre riscurile asociate traficului 

de persoane, dar și despre resursele disponibile la nivelul 
comunității, pe care le-ar putea accesa în situații de risc.



PREVENIREA
TRAFICULUI DE FIINȚE

UMANE
(lecție –clasa a X-a A)

Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, Pitești

Diriginte, prof. Cristina Atanasescu
Invitat, prof./psiholog Sanda Bâtan



Ce este traficul
de ființe
umane?

(brainstorming)





https://youtu.be/kPVD8BXzVhw

https://youtu.be/kPVD8BXzVhw


Joc ICEBERG
Cuvinte:
-culori
-victime
-traficanți
-haine
-festivaluri
-mâncare
-filme
-credință
-păcate
-frumusețe
-vârsta
-rezolvarea problemelor
-luarea deciziilor
-moarte
-albine
-inteligenta





Traficul de persoane este „Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de 
persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub 
amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin 
înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau 
primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține 
controlul asupra alteia, în vederea exploatării.” (Directiva 2011/36/EU)

Traficul de persoane este o industrie de miliarde de dolari pe plan internațional și a doua ca 
profitabilitate după traficul de droguri. Spre deosebire de traficul de droguri, „produsul” poate fi 
revândut.

În Europa, peste jumătate din victimele traficului de persoane sunt exploatate în scopuri sexuale. 
Victimele sunt bătute și violate în mod repetat, private de libertate și terorizate.

În 2012, în România au fost înregistrate 1.041 de victime ale traficului de persoane, dintre care 526 
au fost exploatate sexual. Aproape jumătate din femeile traficate au fost minore. (conform ANITP)

Numărul precis al victimelor nu poate fi cunoscut pentru că victimele traficului de persoane fie nu se 
consideră victime, fie nu vor să admită acest lucru în acte oficiale. Din aceste motive, numărul real 
este unul mult mai mare.

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?breadCrumbReset=true&path=Legislation+and+Case+Law%2FEU+Legislation%2FCriminal+Law%2FEU+Directive+trafficking+in+human+beings
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/STATISTICA%20VICTIME%202012.pdf


CARE ESTE DIFERENTA DINTRE PROSTITUTIE SI
TRAFICUL DE FIINTE UMANE?

Titlu

VICTIMELE TRAFICULUI DE FIINTE UMANE:
FEMEI, COPII ȘI BARBATI

VICTIMELE TRAFICULUI
- SUNT PERSOANE INROBITE, DESEORI AMENINTATE CU
MOARTEA,
-SUNT FORTATE SA OFERE SERVICII SEXUALE (PLATA INSA MERGE DIRECT LA STAPAN/
TRAFICANT)- VICTIMA NU PRIMESTE NIMIC.
!!! UNEORI, TRAFICANTII REUSESC SA LE CONVINGA PE FEMEI SA PLECE PESTE
HOTARE SA LUCREZE CA PROSTITUATE, ASIGURANDU-LE CA VOR FI BINE
REMUNERATE. APARENT, ELE PLEACA DE BUNA VOIE. INSA ULTERIOR ELE SUNT
BRUTALIZATE
SI INROBITE.
IN CONTRAST, PROSTITUTIA ESTE O INDELETNICIRE IN CARE FEMEILE (DAR ȘI COPIII
SAU BĂRBAȚII), SI NU TRAFICANTII, ISI VAND CORPUL PENTRU AGENERA PROFIT.
PROSTITUATELE NU SUNT NEAPĂRAT SCLAVE SI NU SUNT NEAPĂRAT CONTROLATE DE
TRAFICANTI.



Doamna psiholog Sanda Bâtan discutând depre victime traficului de persoane.





ETAPELE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

1.Recrutarea
2.Transportul
3.Vânzarea
4.Sechestrarea și exploatarea
5.Revânzarea
6.Evadarea
7.Repatrierea



Fișe de lucru







!!! Enumerați cel puţin
două modalităţi de 

implicare a
tinerilor în prevenirea şi

combaterea traficului
de fiinţe umane.








