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Terminologia ghidului şi glosar

Sfaturile de carieră:

Managementul de caz:

Consimţământul:

Ţara de destinaţie/ţara 
de şedere/ţara gazdă:

Ţara de origine:

Un serviciu care utilizează Instrumentul UE de 
stabilire a profilului de competențe al resortisanților 
din țările terțe pentru cartografierea aptitudinilor, 
a calificărilor şi a experienţelor profesionale ale 
femeilor, acordându-le sfaturi personalizate cu 
privire la paşii ulteriori spre integrarea pe piaţa 
locurilor de muncă.

O metodă structurată pentru asigurarea asistenţei 
unui supravieţuitor/unei victime. Presupune o 
organizaţie/un actor, de obicei un actor pentru sprijin 
psihosocial sau de servicii sociale, care îşi asumă 
responsabilitatea de a se asigura că supravieţuitorii/
victimele sunt informaţi cu privire la toate opţiunile 
aflate la dispoziţia lor. Mai mult, procesul se 
asigură că toate problemele şi aspectele cu care 
se confruntă un supravieţuitor/victimă şi familia sa 
sunt identificate şi monitorizate în mod coordonat, 
asigurând supravieţuitorului sprijin emoţional pe 
durata acestui proces1.

Aprobarea sau acordul după o examinare atentă. 
Persoana care consimte înţelege în totalitate 
consecinţele consimțământului şi convine liberă, 
fără aplicarea forţei sau coerciţiei.

Se referă la Ţara în care traficanţii îşi exploatează 
victimele şi locul unde au loc procesul de eliberare 
şi protecţia victimelor.

Se referă la Ţara din care provin victimele.

1Ghidul pentru colaborarea între agenţii în gestionarea cazurilor de violenţă bazată pe gen - 
http://www.gbvims.com/wp/ wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Fi-
nal_2017.pdf
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Medierea culturală:

Divulgarea:

Responsabilizarea:

Violenţa bazată pe gen 
(VBG):

Integrarea:

Medierea în ocuparea 
forţelor de muncă:

Procesul de furnizare a informaţiilor 
corespunzătoare din punct de vedere  cultural cu 
privire la drepturile victimelor şi contextul local (de 
exemplu modelul specific de ocupare a forţei de 
muncă, legislaţia, dreptul la muncă etc.).

Se referă la descoperirea unui incident de violenţă 
bazată pe gen.

Procesul de asistare a unui supravieţuitor/victime 
să îşi recapete stima de sine, încrederea în sine, 
restabilirea simţului valorii, a controlului şi a puterii.

Orice act dăunător săvârșit împotriva voinţei unei 
persoane, pe baza diferenţelor de gen atribuite în 
mod social.

Procesul prin care RTT sunt acceptaţi în societate, 
atât ca indivizi, cât şi ca grupuri2. Integrarea se 
referă la un proces bidirecţional de adaptare al 
RTT şi al societăţilor gazdă3. Integrarea este un 
concept multidimensional, ce cuprinde aspectele 
socio-economiceale integrării cu privire la 
educaţie, ocuparea forţei de muncă şi aspectele 
sociale şi culturale cu privire la acomodarea 
culturală şi normele partajate de RTT şi populaţia 
locală4.

Un serviciu oferit femeilor victime ale traficului 
pentru a le facilita accesul la locurile de muncă şi a 
le spori posibilitatea de a ocupa un loc de muncă.

2 Integrarea: Rolul comunităţilor, al instituţiilor şi al statului - https://www.migrationpolicy.org/
article/integration-role-communities-institutions-and-state 

3 OIM şi integrarea migranţilor - https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/ 
IOM-DMM-Factsheet-LHD-Migrant-Integration.pdf

4 Refugiaţii şi integrarea socială în Europa - https://www.un.org/development/desa/family/wp-con-
tent/uploads/sites/23/2018/05/Robila_EGM_2018.pdf
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Cursurile obligatorii pentru învăţarea limbii din ţara 
de şedere pe durata procesului de integrare pe 
piaţa forţei de muncă.

Servicii importante pentru sporirea aptitudinilor 
valoroase ale victimei (de exemplu conştiinţa de 
sine, luarea de decizii, rezolvarea de probleme, 
comunicarea eficientă, relaţiile interpersonale).

O persoană, un grup sau o instituţie care pricinuieşte 
direct sau susţine în alt mod violenţa sau alte abuzuri 
pricinuite unei alte persoane împotriva voinţei 
acesteia. Făptaşii sunt într-o poziţie de putere de 
decizie reală sau percepută şi/sau autoritate şi 
poate, astfel, exercita controlul asupra victimelor lor5.

Violenţa fizică, ce nu este de natură sexuală.

Provocarea de durere sau vătămare mintală sau 
emoţională. Exemplele includ amenințări cu violenţa 
fizică sau sexuală, intimidare, umilire, izolare forţată, 
urmărire, hărţuire, atenţie nedorită, remarci, gesturi 
sau cuvinte scrise de natură sexuală şi/sau de 
ameninţare, distrugerea de obiecte dragi etc.

Se referă la toate comportamentele, atitudinile şi 
procesele care ar putea face ca victimele să suporte 
vătămare/exploatare/violenţă din nou.

Orice abuz al unei poziții de vulnerabilitate, de 
diferenţă de putere sau încredere în scopuri sexuale; 
aceasta cuprinde profituri monetare, sociale sau 
politice rezultate din exploatarea sexuală a unei alte 
persoane.

5 Îndrumări pentru intervenţiile de violenţă bazată pe gen în situaţiile umanitare - https://www.unhcr.
org/453492294.pdf

Cursurile de limbă:

Construirea abilităţilor 
de viaţă: 

Făptaşul:

Asaltul fizic: 

Abuzul psihologic/
emoţional: 

Re-victimizarea:

Exploatarea sexuală:
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Un serviciu oferit victimelor pentru a accesa 
rezidenţa, permisele de muncă şi pentru a-şi 
cunoaşte drepturile.

Persoana care a avut experienţa violenţei bazate 
pe gen. Termenii „victimă” şi „supravieţuitor” se pot 
utiliza interschimbabil. „Victimă” este un termen 
utilizat deseori în sectoarele medical şi juridic. 
„Supravieţuitor” este termenul preferat în general în 
sectoarele psihologic şi de asistenţă socială, pentru 
că presupune rezilienţă.6

O persoană care face cerere pentru obţinerea 
permisului de şedere sau a oricărei alte vize de 
şedere în ţări care nu sunt ţara lor de origine.

Recrutarea, transportul, adăpostirea sau primirea de 
persoane, prin ameninţări sau cu utilizarea forței sau 
a altor forme de coerciţie, de răpire, de fraudă, de 
înşelăciune, al abuzului de putere sau a unei poziţii 
de vulnerabilitate sau a primirii de plăţi sau beneficii 
pentru consimţământul unei persoane care are 
control asupra altei persoane, în scopul exploatării. 
Exploatarea include, cel puţin, exploatarea 
prostituţiei sau a altor forme de exploatare sexuală, 
muncă forţată sau servicii, sclavie sau practici similare 
sclaviei, servituţii sau prelevării de organe7. Traficul 
de persoane pentru exploatare sexuală este o formă 
severă a violenţei bazate pe gen.

Se referă la ţările prin care victimele trec pe durata 
călătoriei lor din ţara de origine către ţările de 
destinaţie/şedere. În Ţările de tranzit, exploatarea 
poate apărea în funcţie de timpul pe care victimele îl 
petrec în aceste locuri. 

6 Îndrumări pentru intervenţiile de violenţă bazată pe gen în situaţiile umanitare - https://www.unhcr.
org/453492294.pdf
7 Protocolul pentru prevenirea, suprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, supranota 10, art. 3 - 
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

Support on legal status: 

Supravieţuitorul/victima:

Resortisantul unei ţări terţe 
(RTT):

Traficul de persoane/traficul 
de fiinţe umane:

Ţara de tranzit:
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1. Abrevierile

CE Consiliul Europei

OSC Organizaţie(ii) a(ale) societăţii civile

UE Uniunea Europeană

VBG Violenţă bazată pe gen

ILO Organizația Internațională a Muncii

SM Statul membru

ONG Organizaţie nonguvernamentală

BTS Boli cu transmitere sexuală

RTT Resortisant al ţărilor terţe

TFU Traficul de fiinţe umane

TOLERANT Reţeaua transnaţională pentru angajarea, integrarea femeilor 
victime ale traficului

ICONUR Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați

UNODC Biroul Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și a 
criminalității



2. Introducere
Susţinerea femeilor VaT pentru a putea obţine 
locuri de muncă sigure/durabile, care vor reduce 
şansele acestora de a deveni din nou victime ale 
traficului pentru exploatare sexuală, este deosebit 
de importantă pentru proiectul TOLERANT.

11
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Obiectivul general al proiectului TOLERANT8 este îmbunătățirea integrării femeilor 
resortisante ale ţărilor terţe victime ale traficului în scopul exploatării sexuale pe piaţa 
muncii din Austria, Bulgaria, Grecia, Italia şi România, prin susţinerea angajării, dar şi 
susţinerea în accesarea pieţii muncii. Susţinerea femeilor VaT pentru a putea obţine 
locuri de muncă sigure/durabile, care vor reduce şansele de a deveni victime ale 
traficului pentru exploatare sexuală, este deosebit de importantă pentru proiect.

În acest sens şi ţinând cont de serviciile existente prestate de ONG-urile specializa-
te, cât şi capitalizarea experienţelor a bunelor practici dintre parteneri, am dezvoltat 
acest Ghid de servicii integrate femeilor9 VaT pentru susţinerea accesului la anga-
jare.

Prezentul ghid are drept scop susţinerea Organizaţiilor societăţii civile (OSC), a 
prestatorilor de servicii şi a Autorităţilor publice pentru dezvoltarea serviciilor fruc-
tuoase integrate pentru femeile Resortisante ale ţărilor terţe Victime ale traficului 
pentru exploatarea sexuală (femeile VaT)10 pentru îmbunătăţirea integrării lor sociale 
şi integrarea lor pe piaţa muncii. Ghidul se lansează în 2020, anul ce marchează a 
douăzecea aniversare a adoptării Protocolului O.N.U. privind prevenirea, reprimarea, 
pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, cunoscut sub denu-
mirea de Protocolul de la Palermo; un an în care COVID-19 a apărut şi în mod semni-
ficativ a reformat industria traficului, munca de a asigura protecţia victimelor traficului 
şi, mai ales, vieţile victimelor şi perspectivele lor de reintegrare.

Serviciile şi profesioniştii din serviciile de asistenţă pentru integrarea VaT variază de 
la psihologi la asistenţi sociali la avocaţi şi experţi în ocuparea forţei de muncă, agenţii 
de recrutare, autorităţi locale care se ocupă cu statutul legal. În ciuda complexităţii 
fenomenului, multitudinea de actori implicaţi şi diferenţele dintre contextele locale, 

8 Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi link-ul: https://tolerantproject.eu/.

9 Prin femei, înţelegem persoanele care se identifică drept femei. 

10 Pentru a veni în întâmpinarea cititorului, VaT se va utiliza în toate capitolele pentru a înlocui 
femeile RTT VaT pentru exploatare sexuală. Pentru a ne referi la altceva, vom utiliza alţi termeni.
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Ghidul oferă un set de instrumente şi principii care se pot utiliza pentru a adapta 
punerea în aplicare a serviciilor centrate pe victime la realitatea locală a partenerilor/
actorilor care execută punerea în aplicare. Scopul suprem este susţinerea distribuirii 
ghidului, a metodelor sale, a practicilor şi a abordărilor dincolo de sfera geografică a 
proiectului TOLERANT. 

În final, prezentul ghid este primul rezultat al reţelei11  transnaţionale informale “TOL-
ERANT”, al cărei scop este formarea unei platforme pentru diferite organizaţii şi părţi 
interesate care se ocupă cu VaT pentru distribuirea ideilor şi a experienţelor, constru-
iesc legături între ele şi în final le consolidează munca întru combaterea traficului de 
fiinţe umane.

În ceea ce priveşte structura Ghidului, după introducere, se prezintă contextul 
gen¬eral context, cât şi datele de la nivelul UE şi din ţările partenere. O anumită 
analiză printr-o lentilă a genului, cât şi o vedere de ansamblu comparativă a Con-
textului traficului pentru exploatarea sexuală din Grecia, Italia, România, Bulgaria şi 
Austria completează prima parte a Ghidului. După prezentarea Contextului, urmează 
o analiză a principalelor dificultăţi şi provocări întâlnite de profesionişti, organizaţii 
şi autorităţi la furnizarea de servicii către femeile Victime ale traficului. Se subliniază 
şi abordările şi metodologiile, dar şi soluţiile recomandate pentru prestarea lor. Nu 
în ultimul rând, partea finală a ghidului este  o secţiune de acţiuni propuse pentru 
punerea în aplicare care consolidează experienţa partenerilor privind prestarea de 
servicii integrate pentru femeile VaT pentru integrarea lor pe piaţa forţei de muncă.

11 For more information on the network, please visit http://www.tolerantnetwork.com/. 

http://www.tolerantnetwork.com/


3. Contextul
Deşi datele statistice ale UE nu captează în 
totalitate fenomenul traficului de fiinţe umane (TFU), 
în conformitate cu al Doilea Raport UE (2018)15 
privind progresul înregistrat în lupta împotriva TFU, 
aproximativ 20.532 de victime ale TFU au fost 
înregistrate între 2015 şi 2016.

14
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a. Contextul general şi statica

Cercetarea globală şi statistica ilustrează faptul că femeile şi fetele reprezintă major-
itatea victimelor identificate ale traficului pentru exploatarea sexuală. Totuşi identifi-
carea bărbaţilor victime ale traficului pentru exploatarea sexuală s-a îmbunătăţit de-a 
lungul timpului12. Structura patriarhală a societății, care se reproduce prin socializarea 
timpurie a genurilor, rolurile genurilor şi normele de gen care subordonează femeile 
şi percepţiile dominante asupra feminităţii şi a masculinităţii care menţine puterea şi 
privilegiul bărbaţilor asupra femeilor, împiedică femeile să îşi acceseze drepturile în 
calitate de cetăţeni. Este chiar mai greu pentru VaT să poată accesa aceste drepturi, 
deoarece sunt în continuare marginalizate. Victimele trebuie să se opună nu numai 
unui mecanism de exploatare de obicei destul de puternic (de exemplu organizaţii şi 
reţele criminale), dar se confruntă şi cu multe bariere sociale şi practice pentru inte-
grarea lor (de exemplu lipsa accesului la serviciile publice şi prejudiciile societale)13.  

Experienţa furnizorilor de servicii de protecţie şi asistenţă a VaT ilustrează  că cererea 
pentru locuri de muncă cu calificare redusă în combinaţie cu faptul că aceste locuri 
de muncă sunt deseori precare, creează un mediu propice pentru exploatare. Mai 
mult, majoritatea acestor munci sunt executate de femei migrate, indicând ceea ce 
este definit drept feminizarea şi rasializarea unor anumite sectoare ale pieţei muncii 
(de exemplu industria îngrijirii, industria hotelieră etc., inclusiv locuri de muncă pre-
cum menajere, îngrijitoare, ospătari etc.). realitatea globală mai sus-menţionată, cu 
diferenţe în contextele locale/naţionale reformează industria traficului, deoarece 
creează oportunităţi semnificative pentru ca reţelele de crimă organizată să atragă 
potenţiale victime pentru activităţi generatoare de profit.

Prevalenţa traficului de fiinţe umane este greu de măsurat în ciuda efortu-
rilor semnificative ale instituţiilor internaţionale precum ILO şi UNODC14. Deşi 
datele statistice ale UE nu captează întreaga extindere a traficului de fiinţe

12 The Counter Trafficking Data Collaborative, Global Data Hub on Human Trafficking - https://www.
ctdatacollaborative.org/story/human-trafficking-and-gender-differences-similarities-and-trends

13 „De ce este genul un factor important factor în procesul de trafic pentru exploatarea sexuală?”- 
http://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Training-manual_English.pdf

14 Traficul de persoane Raport iunie 2019 - https://www.state.gov/wp-content/up-
loads/2019/06/2019-trafficking-in-Persons-Report.pdf 
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umane (TFU), în conformitate cu al Doilea Raport UE (2018)15 privind progresul înregis-
trat în lupta împotriva TFU, aproximativ 20.532 de victime ale TFU au fost înregistrate 
între 2015 şi 2016. Traficul în scopul exploatării sexuale este, de departe, cea mai 
raportată formă de trafic (56% din victimele înregistrate). 68% dintre victime au fost 
femei şi fete. Datele culese pe teritoriul UE arată că un mare procent dintre victime vin 
din UE (44%), mai ales Ro¬mânia, Ungaria, Olanda, Polonia şi Bulgaria, în timp ce ma-
joritatea victimelor din ţări non-UE sunt din Nigeria, Albania, Vietnam, China şi Eritreea.

In Grecia, exploatarea sexuală este principală formă de trafic. În general, numărul 
de victime recunoscute oficial şi înregistrate este mic. Acest fapt subestimează 
semnificativ magnitudinea reală a problemei şi reflectă carenţele majore în de-
tecţia şi identificarea proactive ale victimei. Numărul de VaT identificate a fost 106 
în 2013, 78 în 2014, 57 în 2015 şi 46 în 201616. Pentru 2017 şi 2018 conform Poliţiei 
elene, numărul de VaT identificate a fost 38 şi respectiv 27, exploatarea sexuală 
ridicându-se la 92% şi, respectiv, 96%. Majoritatea covârşitoare a  VaT identificate 
sunt femei17. Conform unui raport recent al Mecanismului naţional de sesizare din 
2019, 154 de victime au fost identificate, printre care au fost 120 de femei şi fete18.

Austria este o ţară de „destinaţie”19  şi tranzit pentru bărbaţi, femei şi copii, vic-
time ale traficului. Poliţia, ONG-urile şi alte instituţii guvernamentale au identifi-
cat şi asistatFrequent countries of origin are Romania, Bulgaria, Hungary, Nige-
ria, China and the Philippines. The 2020 GREATA report states that “On average, 

15 Monitoring and Assessing the Integration of Vulnerable Migrants in Greece, ASSESS Integration 
of Vulnerable Migrants, Dia Anagnostou, Eda Gemi, February 2015, ELIAMEP 

16 Statistics for human trafficking - http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perfor
m=view&id=76629&Itemid=73&lang=

17 National Report of the National Referral Mechanism in Greece 2019 - https://sway.office.com/
FQFfWWBpChjuImzm

18 The terms “country of destination” and “host country” do not necessarily reflect the real situation 
in the ground. We prefer the term “country of stay/residence”. “Country of destination” and/or “host 
country” can sound too “final”, too “permanent” which does not correspond to the everyday realities 
of TCN; not to mention that some countries are not hospitable to migrants at all.

19 Evaluation Report Austria – 3rd Evaluation Round GRETA - https://rm.coe.int/greta-2020-03-fgr-
aut-en/16809eb4fd 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=76629&Itemid=73&lang=National
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=76629&Itemid=73&lang=National
https://sway.office.com/FQFfWWBpChjuImzm
https://sway.office.com/FQFfWWBpChjuImzm
https://rm.coe.int/greta-2020-03-fgr-aut-en/16809eb4fd
https://rm.coe.int/greta-2020-03-fgr-aut-en/16809eb4fd
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65% of the trafficking cases 339 de femei victime ale traficului în 201820. Cele mai 
frecvente ţări de origine sunt Româ-nia, Bulgaria, Ungaria, Nigeria, China şi Filip-
ine. Raportul GREATA din  2020 afirmă că „În medie 65% dintre cazurile de trafic 
ce implică victime femei au fost în scopul exploatării sexuale, 15% în scopul ser-
vituţii domestice, 6% în scopul exploatării prin muncă, 4% în scopul căsătoriilor 
forţate şi restul pentru alte forme de exploatare. Majoritatea cazurilor de trafic în 
care au fost implicaţi bărbaţi au fost în scopul exploatării prin muncă (aproximativ 
70%), urmată de exploatarea sexuală, cerșitul forţat şi alte forme de exploatare21.

Bulgaria continuă să fie o ţară de origine. Totuşi a devenit din ce în ce mai mult o 
ţară de tranzit şi „destinaţie” în ultimii câţiva ani, deşi nu există date oficiale care 
să susțină acest curent. Traficul în scopul exploatării sexuale a femeilor şi fetelor 
rămâne cea mai răspândită formă de TFU (70%). Pentru 2019 principalele ţări de 
„destinaţie” a persoanelor traficate din Bulgaria au fost Germania, Austria, Olan-
da, Belgia, Italia, Franţa, Spania, Grecia, Suedia şi Marea Britanie22.Serviciul de ur-
mărire penală a identificat 387 de victime (327 dintre ele sunt femei; şi 255 sau 
78% dintre aceste femei sunt traficate pentru exploatarea sexuală) în 201923.

În Italia, conform rapoartelor guvernului, 1.354 de potenţiale victime au fost asistate 
în 2017, o creştere semnificativă de la 851 de victime asistate în 2016. Majoritatea 
acestor cazuri se referă la victime feminine ale traficului pentru exploatarea sexu-
ală, mai ales din Nigeria24. Totuşi după cum subliniază rapoartele GRETA, există 
o lipsă a unui sistem uniform de identificare, astfel lipsesc datele privind numărul 
de victime prezumate şi victime ale TFU identificate în fiecare an25. În plus, tre-
buie să se observe că detectarea şi identificarea femeilor traficate reprezintă încă 
o problemă îngrijorătoare în Italia. În faţa numărului crescând de potenţiale victime 

20 Raport de evaluare Austria –A treia rundă de evaluare GRETA - https://rm.coe.int/greta-2020-03-
fgr-aut-en/16809eb4fd

21 Idem nota 20

22 Raportul naţional 2019 - https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports

23 Idem nota 22

24 2018 Raport privind traficul de persoane - Italia - https://www.refworld.org/docid/5b3e0b11a.
html

25  Raport privind punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva 
traficului de persoane de Italia, A doua rundă de evaluare  - https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-
ita/168091f627
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sosite pe ţărmurile italiene în anii anteriori (mai ales în 2016), procentul de victime 
asistate ale TFU este, de departe, mult sub dimensiunea reală a fenomenului.26 

România este o ţară care tranzitează gradual de la o ţară de origine şi de tranzit la 
o ţară de „destinaţie” a traficului (mai ales pentru munca forţată). Numărul total de 
victime identificate ale TFU în perioada 2011-2015 a fost 4.62227. O ficialii publici şi 
ONG-urile au identificat 662 de victime în 2017, cel mai mic număr identificat într-un 
deceniu şi o scădere de la cele 757 victime identificate în 2016 şi 880 în 201528. 
Majoritatea victimelor identificate au fost femei. În ceea ce priveşte VaT străine din 
Ro¬mânia, procedurile pentru identificarea lor nu par să fie bine dezvoltate şi, drept 
consecinţă, datele disponibile nu reprezintă situaţia reală29. Pakistanul şi Filipine sunt 
printre ţările de origine ale victimelor30.

b. Principalele directive ale Parlamentului European 
şi ale Consiliului European

Directiva împotriva traficului31 subliniază nevoia de a adopta o abordare specifică 
de gen pentru traficul de fiinţe umane şi stabileşte că măsurile de prevenţie, asis-
tenţă şi sprijin trebuie să fie în funcţie de gen. Directiva a fost însoţită de Strategia 
Uniunii Europene înspre eradicarea traficului de fiinţe umane 2012-201632, drept 

26 Trafficking in Persons Report – Romania - https://www.refworld.org/docid/5b3e0a9c4.html

27 Same as ref. 24 

28 Same as ref. 25

29 Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on pre-
venting and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council 
Framework Decision 2002/629/JHA - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX-
%3A32011L0036 

30 The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016 https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_
trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf

31 DIRECTIVE 2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 
2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and 
replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

32 DIRECTIVE 2004/38/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 
2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within 

https://www.refworld.org/docid/5b3e0a9c4.html
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
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cadru de completare a politicii. A jucat un rol important în punerea în aplicare a di-
mensiunii genului a directivei, inclusiv prevederile referitoare la protecţia şi asistenţa 
victimelor. Directiva privind drepturile victimelor33, fiind un instrument aplicabil ori-
zontal, stabileşte şi prevederile care se aplică victimelor traficului de fiinţe umane. 
Ţine cont de victimele traficului, precum victimele deosebit de vulnerabile ale vio-
lenţei împotriva femeilor şi, de aceea, acestea sunt acoperite de aceste prevederi. 

Directiva 2004/3834, privind drepturile cetăţenilor Uniunii şi ale familiilor lor de a cir-
cula şi şedea liber pe teritoriul statelor membre şi Directiva Consiliului 2005/85/
CE35, privind standardele minime ale procedurilor pentru acordarea şi retragerea 
statutului de refugiat sunt, de asemenea, relevante pentru prevederile de gen privind 
asistenţa acordată victimelor al Directivei împotriva traficului. Directiva 2009/52/CE36 
stabileşte standardele minime ale sancţiunilor şi măsurilor penale împotriva anga-
jatorilor resortisanţilor ţărilor terţe cu statut ilegal în linie cu o abordare centrată pe 
victimă. Acest lucru este vital din  perspectiva femeilor care pot fi victime ale traficului 
pentru exploatarea prin muncă, în timp ce sunt în acelaşi timp victime ale exploatării 
sexuale şi/sau căsătoriilor forţate. 

the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 
64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/
EEC and 93/96/EEC - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038

33  DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 
de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și 
de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029 

34 DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 priv-
ind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și mem-
brii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
și 93/96/CEE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038 

35 Directiva Consiliului 2005/85/CE din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la 
procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat - https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0085 

36 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliuluidin 18 iunie 2009 de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări 
terțe aflați în situație de ședere ilegală - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX-
%3A32009L0052

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0085	
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Directiva 2011/95/UE37 privind standardele pentru calificarea resortisanţilor ţărilor terţe 
sau a persoanelor apatride ca beneficiari ai protecţiei internaţionale menţionează că, 
în ceea ce privește revocarea statutului protecţiei subsidiare, trebuie să se ţină cont 
de interesul superior al copilului, cât şi de nevoile persoanelor vulnerabile, precum 
victimele traficului şi victimele violenţei sexuale, psihologice şi fizice grave. Această 
directivă include, mai ales, mutilarea genitală a femeilor, sterilizarea forţată şi avortul 
forţat (considerentul 30), ca aspecte ce `constituie „o teamă bine fondată de urmărire 
penală” (adică un element esenţial pentru acordarea protecţiei internaţionale). Totuşi 
nu face nicio referire explicită nici la căsătoria forţată, nici la victimele traficului. Când 
enumeră „actele de persecuţie”, este drept că în definiţia actelor de violenţă fizică 
sau mintală include actele de violenţă sexuală, cât şi „actele împotriva persoanelor 
din motive de sex sau actele împotriva copiilor” (Articolul 9 (2) (f)).

Un număr de decizii ale Parlamentului European au abordat traficul de fiinţe umane 
din perspectiva genului:

 ⊲ Raportul Parlamentului privitor la exploatarea sexuală şi prostituţie şi impactul 
său asupra egalităţii de gen (2013/2103(INI))38 afirmă din nou legăturile trafic şi pros-
tituţie şi subliniază exploatarea sexuală ca o formă de violenţă împotriva femeilor.

 ⊲ Decizia Parlamentului European de la 12 mai39 privind punerea în aplicare a Directivei 
împotriva traficului de persoane (2015/2118(INI)), se concentrează asupra punerii în 
aplicare a Directivei dintr-o perspectivă a genului. Subliniază vulnerabilităţile de gen 
şi stabileşte că dimensiunea de gen a traficului de fiinţe umane  presupune o obligaţie 
a statului membru de a o aborda ca o formă de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor. 

Mai mult, Planul de acțiune al Uniunii Europene privind aspectele legate de gen40  
se referă la dimensiunea de gen a migraţiei şi la situaţia migranţilor, mai ales femeile 
refugiate, remarcând că se confruntă cu provocări mai grave în toate sferele. Aces-

37 Same as ref. 38

38 RAPORT privind exploatarea şi prostituţia şi impactul lor asupra egalităţii de gen 
(2013/2103(INI)) - https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RE- 
PORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN

39 Idem nota 38

40 Planul de acțiune al Uniunii Europene privind aspectele legate de gen 2016-2020 în anul întâi: 
Evaluarea punerii în aplicare în Europa - https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EPRS_STU%282017%29603256
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te documente sunt importante pentru evaluarea vulnerabilităţii femeilor refugiate şi 
migrante, inclusiv a acelora care au imigrat ca urmare a unor factori determinanţi pre-
cum sărăcia, greutăţile, excluderea socială şi izolarea, cât şi violenţa, discriminarea şi 
riscurile pentru viaţă la care femeile refugiate au fost supuse înainte şi/sau în timpul 
migrării lor spre Europa.

În sfârşit, Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-201941 în Obiectivul 
său nr. 3.4 solicită monitorizarea continuă a punerii în aplicare a Directivei împotriva 
traficului de statele membre, asigurând faptul că este abordat aspectul de gen.

c. Cadrul internaţional

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW)42 este o lege internaţională pentru drepturile femeilor care stabileşte o in-
terpretare care ţine cont de gen a legii drepturilor omului şi protejează femeile de 
discriminarea bazată pe sex şi gen cu privire la toate drepturile omului cuprinse în 
Declaraţia universală a drepturilor omului şi în alte instrumente de drepturile omului. 

De o importanţă deosebită cu privire la prevederi legate de gen este Convenţia de la 
Istan¬bul43, care este considerată cel mai comprehensiv instrument privitor la violenţa 
împotriva femeilor. Tratează problema violenţei împotriva femeilor în mod holistic şi 
introduce un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru eliminarea acesteia.

Protocolul Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea, reprimarea și pedep-
sirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor44, cunoscut şi sub nu-

41  Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 - https://ec.europa.eu/anti-traffick-
ing/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en

42 Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor New York, 18 
decembrie 1979 - https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

43 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 
și a violenței domestice - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/090000168008482e 

44 Protocolul Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 
persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite împotri-
va criminalității transnaționale organizate -
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mele de Protocolul de la Palermo împreună cu Convenția Organizaţiei Naţiunilor 
Unite împotriva criminalității transnaționale organizate şi notele de interpretare pot 
fi considerate referinţa internaţională cel mai larg utilizată în cadrul împotriva traficu-
lui, în vigoare în prezent. În Uniunea Europeană, Protocolul de la Palermo se aplică 
teritoriilor în care Tratatul de instituire a Comunității Europene (2002) se aplică şi în 
condiţiile stabilite în acest Tratat, mai ales Articolul 299 din acesta şi protocoalele 
anexate acestuia.

Protocolul de la Palermo afirmă din nou că traficul nu se poate disocia de exploatar-
ea prostituţiei, stabilind că acordul victimei la presupusa exploatare nu este relevant, 
recunoscând faptul că victima traficului nu trebuie să suporte sarcina probei şi asig-
urând măsuri de protecţie victimelor. Ca un instrument internaţional obligatoriu din 
punct de vedere juridic, Protocolul a fost conceput pentru lansarea legilor naţionale, 
promovarea cooperării judiciare şi poliţieneşti transfrontaliere şi armonizarea legis-
laţiei regionale împotriva traficului de femei din care face parte Directiva împotriva 
traficului de persoane.

Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane 
și a exploatării prostituirii semenilor (1949)45 stabileşte legăturile explicite între exp-
loatarea sexuală, prostituţie şi trafic şi recunoaște incompatibilitatea traficului, a exp-
loatării sexuale şi a prostituţiei cu principiile fundamentale ale feminității umane şi ale 
egalităţii de tratament.

Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune46 elaborează în detaliu natura bazată 
pe gen şi sex a discriminării împotriva femeilor şi a fetelor.

În sfârşit, obiectivele de dezvoltare durabilă, care au intrat în vigoare în ianuarie 2016 
în cadrul Agendei pentru dezvoltare durabilă47 2030 solicită obiectivul de eliminare 
a tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor în sferele publică şi privată, 
inclusiv traficul şi exploatarea sexuală şi de alte tipuri.

45 Convenția pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituirii semenilor - https://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx 

46 Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune - https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/
Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf

47 Transformarea lumii în care trăim: Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030- https://sustainablede-
velopment.un.org/post2015/transformingourworld
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d. Impactul traficului pentru exploatarea sexuală prin lentila genului

„Studiul privind dimensiunea de gen a traficului de persoane”, lansat de Comisia Euro-
peană în 201648, subliniază importanţa genului, în special în timpul asistenţei specifice 
furnizate victimelor după ce au fost astfel identificate. Conform raportului, prejudiciile 
provocate de traficul de persoane sunt defalcate pe gen şi diferă de la prejudiciile 
provocate de traficul de persoane în scopul muncii şi alte forme de exploatare, deo-
arece sunt asociate cu abuzul serios asupra corpurilor femeilor. Drept care, prestarea 
de servicii specializate trebuie să fie defalcată pe genuri, dar şi apropriată nevoilor 
victimei, ţinând cont de intersecţiile cu alte categorii construite social (de exemplu 
rasă,dizabilitate, vârstă, orientare sexuală) şi alte vulnerabilităţi (de exemplu sarcină 
sau mamă singură) care afectează bunăstarea unei persoane. Profesioniştii trebuie 
să aibă experienţă pe genuri pentru a furniza asistenţa specializată necesară pentru 
ca VaT să-şi recapete drepturile, dar şi starea de bine.

e. Vedere de ansamblu comparativă49

După cum am observat deja în secţiunea de statistică, Grecia, Italia şi Austria sunt, 
în principal, ţări de „destinaţie” şi ţări de tranzit pentru VaT, în timp ce Bul¬garia şi 
România sunt, în principal, ţări de unde provin VaT. Grecia, Bul¬garia şi România, în 
conformitate cu Raportul privind traficul de persoane 2018, nu satisfac în întregime 
standardele minime pentru eliminarea traficului (Nivelul 2), în timp ce Italia şi Austria le 
satisfac în întregime (Nivelul 150). Identificarea victimelor traficului rămâne o provocare 
comună pentru toate ţările implicate, întrucât de cele mai multe ori, cazurile nu sunt 
raportate. 

Există un interes foarte important pentru Italia şi Grecia, deoarece VaT sunt în contin-
uare neprotejate în punctele critice din centrele de primire, unde se întâmplă deseori 
să rămână în aceleaşi locuri cu traficanţii lor.

48 „Studiul privind dimensiunea de gen a traficului de persoane”- https://ec.europa.eu/ anti-traffick-
ing/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en

49 Datele pentru analiza generală comparativă au fost extrase din cercetarea documentară 
executată de parteneri, cât şi din rapoartele UE (Comisia Europeană, Împreună împotriva traficului 
de fiinţe umane) şi Departamentul de stat al Statelor Unite ale Americii (Raportul privind traficul de 
persoane 2019, Raportul privind traficul de persoane 2020).

50 Nivelul este o formă de clasificare a ţărilor privind conformitatea cu standardele minime pentru 
eliminarea traficului de persoane.
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Legislaţiile naţionale din toate ţările sunt armonizate cu legislaţia europeană şi cu 
tratatele internaţionale (de exemplu a. Protocolul Organizației Națiunilor Unite privind 
prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor 
și copiilor, adițional la Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate, b. Convenția Consiliului Europei privind acțiunea împotriva 
traficului de persoane). Legile cu privire la trafic sunt fie legate de legislațiile privind 
violenţa bazată pe gen şi astfel cazurile sunt tratate ca supravieţuitori ale violenţei 
bazate pe gen în ce priveşte prestarea de servicii (de exemplu asistenţa psihosocială, 
asistenţa juridică) sau legate de migraţia mai largă şi legislaţiile privind protecţia prin 
azil, deoarece majoritatea victimelor sunt resortisanţi ai ţărilor terţe.

În toate ţările, un mecanism de coordonare este stabilit fie în forma unui Mecanism 
naţional de sesizare (de exemplu Italia, Grecia, Bulgaria şi România) sau sub forma 
unui Grup naţional de combatere a traficului de fiinţe umane (de exemplu coordonat 
de Ministerul pentru Europa, Integrare şi afaceri Externe din Austria). În ciuda exis-
tenţei acestor mecanisme de coordonare, în toate ţările se regăseşte o nevoie de 
coordonare mai eficientă între părţile interesate. Canalele de comunicare, schimbul 
de resurse (de exemplu cunoştinţe, instrumente), redactarea de protocoale şi Mem-
orandumuri de înţelegere între părţile interesate şi operarea eficientă a platformelor 
de coordonare trebuie să fie consolidate, iar procedurile birocratice trebuie să fie  
îmbunătăţite. Este im-portant să se sublinieze că Grecia51 nu a întocmit încă un Plan 
naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane. În timp ce România, 
Austria, Bulgaria52 şi Italia au pregătit deja Planurile de acţiune şi au început deja pu-
nerea lor în practică în fiecare an.

Deşi pe hârtie, Mecanismele naţionale de sesizare şi Grupurile de coordonare 
operează şi au standarde minime pentru serviciile pe care o VaT trebuie să le 
primească şi drepturile pe care această victimă le cere conform celor mai bune prac-
tici şi legislaţiei naţionale/europene, aceste prevederi sunt departe de a fi puse în 
practică. Acestea sunt lacune grave observate în toate contextele naţionale (de ex-
emplu adăpostul sigur, medierea culturală mai ales în limbi rare, asistenţa juridică şi 
accesul pe piaţa muncii), care fac din protecția şi integrarea VaT o provocare şi vor fi 
discutate în continuare în următorul capitol. 

51 Grecia pregăteşte în prezent Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane ce acoperă perioada cuprinsă între 2019 şi 2023.

52 În cazul Bulgariei, aceste planuri se numesc „Programe naţionale”.



CONTEXTUL

25

Obţinerea unui permis de şedere este de o importanţă covârşitoare pentru VaT53. 
Standardul minim al Uniunii Europene este definit în directiva din 2004, deşi punerea 
în aplicare la nivel naţional diferă mult. În funcţie de ţară, există mai multe căi juridice 
pentru VaT de la statutul de azilant şi protecţie subsidiară la alte statute de protecţie 
specială. De exemplu, permisele de şedere pentru protecţia socială specială sunt va-
labile timp de şase luni în Italia şi până la un an în Grecia şi se pot reînnoi în conformi-
tate cu legile fiecărei ţări. Aceste permise de reşedinţă sunt asociate şi cu permisele 
de muncă. De aceea, teoretic, VaT au acces la piaţa muncii dacă au un permis de 
şedere. În practică, este o situaţie mai complicată unde VaT se confruntă cu bariere 
administrative, dar şi culturale şi lingvistice enorme, care le îngreunează accesul la 
locuri de muncă (de exemplu în Bulgaria, permisul de muncă poate fi accesat la 3 luni 
de la cererea pentru protecţie). O diferenţă semnificativă constă în statutul de pro-
tecţie specială alocat unei VaT între Italia şi Austria. În Austria, legea acordă statutul 
numai unei VaT care doreşte să depună o plângere împotriva făptaşilor, în timp ce 
în Italia, în teorie (nu în practică), VaT primesc statutul indiferent de cooperarea lor în 
procedurile penale împotriva traficanţilor sau a exploatatorilor.

Toate ţările au linii gratuite pentru VaT, conduse fie de actori publici, fie de ONG-uri. 
În special în Grecia şi Bulgaria este o linie gratuită condusă de A254, o organizaţie 
internaţională specializată de combatere a traficului de fiinţe umane. În toate ţările, fi-
nanţarea specifică pentru combaterea traficului este limitată, mai ales finanţarea pub-
lică. Totuşi mai există mult OSC active în domeniu, ce prestează serviciile necesare 
către VaT, pentru completarea Serviciilor publice. Unele dintre exemplele acestor ser-
vicii sunt adăpostul de urgenţă, asistenţa psihosocială, cursurile de limbă şi orientare, 
programele de ocupare a locurilor de muncă şi asistenţa juridică în instanţe. Mai mult, 
în toate ţările, există un efort semnificativ pentru instruire şi construirea capacităţii 
tuturor actorilor implicaţi (de exemplu procurori, poliţişti, personal medical, ofiţeri pub-
lici). Totuşi mai sunt multe lucruri de făcut în această direcţie. Printre diferitele reco-
mandări pentru ţări, este important să se sublinieze promovarea dreptului victimelor 
la despăgubire care sunt asociate special cu Grecia, Italia, Bulgaria şi România. În 
sfârşit, în ce priveşte sensibilizarea populaţiei locale, în Grecia, Italia, România şi 
Austria este mai comună ca o activitate a părţilor interesante relevante în timp de 
Bulgaria rămâne o acţiune mai puţin dezvoltată.

53 Pentru mai multe informaţii, referitoare la problemele juridice pentru fiecare ţară, vă rugăm să 
vizitaţi situl proiectului pentru a găsi rapoartele naţionale întocmite de fiecare partener.

54 Pentru mai multe informaţii, accesaţi link-ul: https://www.a21.org/.
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Nu în ultimul rând, un punct interesant al analizei generale comparative este că  Italia, 
Austria şi Grecia sunt membre ale Spaţiul Schengen, în timp ce România şi Bulgaria 
nu sunt încă membre ale Spaţiului Schengen. După cum se stabileşte în Strategia 
naţională bulgară în domeniul migraţiei, al refugiaţilor şi al integrării 2015-2020, care 
include combaterea traficului de fiinţe umane printre obiectivele sale, dobândirea 
calităţii de membru al Spaţiului Schengen va spori cooperarea internaţională şi euro-
peană şi schimbul de informaţii privind cazurile de trafic.



4. Provocările şi dificultăţile    
    privind integrarea pe piaţa   
    muncii

În afară de consecinţele fizice şi emoţionale/
psihologice cu care se confruntă VaT, pot avea 
dificultăţi juridice, financiare şi sociale.

27
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Analizând contextele naţionale ale Greciei, ale Italiei, ale  României, ale Bulgariei şi 
ale Austriei, este bine să se menţioneze că provocările apar şi pe durata fazei de 
detectare a femeilor VaT şi pe durata punerii în aplicare a măsurilor de integrare din 
mecanismele naţionale.

a. Trauma şi consecinţele

Pe durata exploatării, victimele sunt în mod repetat supuse tratamentelor degradante, 
actelor de violenţă şi privaţiunilor totale ale nevoilor de bază (de exemplu somn, al-
imente şi odihnă). Acest lucru are un impact de lungă-durată asupra stării lor fizice 
şi emoţionale şi le modifică percepţia de sine, asupra corpului şi nevoilor proprii. Pe 
scurt, exploatarea activează două tipuri de experienţe: 1) aceea de a fi tratată ca un 
obiect; 2) aceea a unui raport inechitabil de putere în care victima nu are nicio opor-
tunitate de a inversa proporţiile pentru a-şi ameliora condiţia.

Sunt două considerente privind impactul exploatării asupra bunăstării fizice a vic-
timelor: a) afecţiunile medicale ca urmare a relelor tratamente pe perioada traficării; b) 
afecţiunile medicale care se pot explica parţial de exploatare, dar au şi o componentă 
psihosomatică puternică.

De aceea, furnizarea de servicii medicale trebuie să fie avută în vedere ca o priori-
tate a programului de asistenţă; intervenţia proactivă trebuie să includă întotdeauna 
o decizie informată a femeilor şi asistarea acesteia de-a lungul întregului proces de 
redobândire a sănătăţii fizice.

Specialiştii în psiho-traumatologie descriu trauma ca o situaţie paradoxală care este 
neaşteptată, are potenţial nociv şi pentru care mecanismele de apărare ale victimei 
nu sunt eficiente55. În urma experienţei unui eveniment traumatizant, victimele resimt 
deseori suferinţă fizică şi emoţională care este foarte similară pierderii şi doliului. Ca 
profesionişti care activează în domeniu, este important să se afle şi perspectiva vic-
timelor, să fie înţelese şi să se lucreze cu ele pentru a le susţine în găsirea soluţiilor 
apropriate pentru ele, lăsând spaţiu pentru exprimarea controlului în loc de impu-

55 “Psychologie clinique et psychopathologie”, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, Serban 
lonescu, Alain Blanchet, Coord. Michele Montreuil, Coord. Jack Doron 
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nerea propriilor soluţii. Recuperarea în urma traumei este deosebit de grea pentru 
femeile VaT dacă se reflectă asupra barierelor de limbă existente, ceea ce împiedică 
procesul de reabilitare a traumei (vedeţi următoarea provocare de mai jos). 

În afară de consecinţele fizice şi emoţionale/psihologice pe care le resimt femeile 
VaT, acestea se pot confrunta cu:

 ⊲ Impactul juridic: consecinţele civile ale exploatării, divorţul, pierderea încredinţării 
copiilor, consecinţele penale, re-expunerea la traumă în urma unui proces îndelun-
gat şi a măsurilor de protecţie insuficiente în instanţă.

 ⊲ Impactul financiar: pierderea posibilităţii de a lucra şi de a câştiga venituri.

 ⊲ Impactul social: stigmatul social şi comunitar ce duce la izolare, marginalizare, 
sentimente de vinovăţie, ruşine, pierderea rolurilor şi a statutului social anterior, 
victimele constrânse să-şi abandoneze şcoala sau locul de muncă, dificultăţi de 
revenire la şcoală sau la locul de muncă anterior, uneori dificultăţi de revenire la 
traiul în acelaşi oraş, frica de discriminare, pierderea susţinerii financiare din partea 
familiei, a prietenilor şi a cunoștințelor.

b. Necunoaşterea limbii

Dobândirea competenţelor lingvistice este deseori subliniată ca o componentă cheie 
pentru integrarea femeilor RTT VaT. Cunoştinţele suficiente de limba ţării este, astfel, 
un obstacol major pentru integrare. Fără competențe lingvistice, este chiar mai greu 
pentru femeile VaT să obţină informaţii cu privire la drepturile lor şi despre serviciile 
disponibile. Barierele lingvistice pot exacerba şi mai mult izolarea şi discriminarea 
victimei, ceea ce, la rândul său, are un impact  negativ asupra capacităţii sale de a 
se integra pe piaţa muncii. Izolarea socială este una dintre vulnerabilităţile pe care 
traficanţii le utilizează pentru recrutarea unei VaT, iar această izolare socială este un 
factor de risc pentru retraficare.
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c. Lipsa recunoaşterii calificărilor

Un alt obstacol identificat la nivel european este lipsa recunoaşterii calificărilor fe-
meilor VaT. De aceea, femeile VaT trebuie să accepte locuri de muncă ce nu co-
respund competenţelor şi calificărilor lor dobândite anterior. Lipsa unui mecanism 
robust de recunoaştere a calificărilor ar putea duce la şomaj sau la o slabă ocupare 
a locurilor de muncă şi, astfel, la marginalizare. Lucrul în sectorul informal sau ac-
ceptarea unor locuri de muncă puţin calificate este parţial asociat cu lipsa diplomelor 
şcolare recunoscute (de exemplu nivel primar, secundar).

d.Locul de muncă şi/sau altă sursă de venit

În general, s-a dovedit de-a dreptul greu pentru femeile VaT să-şi găsească un loc de 
muncă. Drept consecinţă, educaţia, formarea vocaţională şi accesul la piaţa muncii 
trebuie să fie prioritizate, astfel încât femeile sunt susţinute în perfecţionarea compe-
tenţelor lor şi găsirea unor locuri de muncă mai bune. Lipsa experienţei în muncă sau 
a scrisorilor de recomandare care certifică experiența în muncă prezintă un obstacol 
imens pentru femeile VaT în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorii ezită să angajeze persoane care nu au sau nu pot dovedi experienţă 
(relevantă) într-un loc de muncă sau studiile anterioare. În majoritatea cazurilor, per-
soanele cu mai multă experienţă sunt deja disponibile şi preferate pentru locul de 
muncă. Astfel femeile VaT au la dispoziţie puţine sectoare de muncă, majoritatea cu 
salarii reduse şi condiţii precare, precum curăţenia, întreţinerea, bucătăria sau servici-
ile hoteliere.

e. Bariere culturale şi de gen

Femeile VaT provin din  diferite medii culturale56. Femeile sunt vulnerabile la trafic 
pentru că sunt în mod frecvent excluse din sistemele sociale şi economice dom-
inante, precum ocuparea locurilor de muncă, învăţământul superior. În majoritatea 
locurilor de pe glob, se poate observa o lipsă de egalitate juridică şi politică. Sunt 
deseori victimele ascunse ale războiului şi ale conflictului şi această vulnerabilitate se 

56 Prin cultură, înţelegem normele şi valorile sociale, credinţele religioase şi structurile familiale, 
pentru a da numai câteva exemple.
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extinde la statutul lor de persoane strămutate sau refugiaţi. Statutul lor „relativ inegal” 
(secundar) în familie şi societate, mai general, exacerbează şi fenomenul. Femeile 
sunt vulnerabile la viol, violenţă domestică, practici tradiţional dăunătoare, trafic şi 
lipsa sau accesul limitat la resurse. Multe dintre aceste condiţii în funcţie de gen ale 
vulnerabilităţii sunt legate de condiţiile sociale şi culturale57. Adevărata provocare 
este lipsa cunoştinţelor furnizorilor de servicii privind diferenţele culturale (de exem-
plu diferenţele dintre sensurile conceptelor de sănătate, bunăstare şi timp) şi astfel, 
adaptarea esenţială a serviciilor la nevoile femeilor VaT.

f. Copiii care depind de femeile victime ale traficului

Femeile victime sunt deseori responsabile pentru obligaţiile de îngrijire a copiilor şi 
a familiei ceea ce poate împiedica procesul de integrare pe piaţa muncii. Accesul la 
îngrijirea privată sau publică a copilului poate să fie deseori dificil. Astfel, acest lucru 
devine un obstacol pentru ele, pentru angajarea într-un loc de muncă cu normă în-
treagă şi pot, până la urmă, să accepte numai locuri de muncă necalificate.

g. Discriminarea şi stigmatizarea

VaT pot suferi din cauza discriminării intersectoriale care le afectează simultan, ca 
femei, ca migranţi şi ca VaT, mai ales ca urmare a rasismului în creştere din  Europa58. 
Discriminarea se poate prezenta în toate etapele mecanismelor naţionale de identi-
ficare şi sesizare a victimelor, cât şi în furnizarea de servicii de protecţie specializate 
şi asistenţă. Discriminarea femeilor în muncă este deja recunoscută ca o problemă 
la nivel european. Cazul femeilor VaT şi stigmatul asociat cu exploatarea sexuală 
adaugă un alt nivel de discriminare. Trebuie să se acorde o atenţie specială asigurării 
asistenţei în combaterea acestor forme de discriminare şi stigmatizare care pot duce 
la izolarea şi marginalizarea femeilor VaT.

57 O introducere la traficul de persoane: vulnerabilitate, impact și acțiune”, UNODC, 2008- https://
www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introducere_to_Human_Trafficking_-_Back-
ground_Paper.pdf

58 Raport anual ECRI: Rasismul, discriminarea rasială, xenofobia, antisemitismul și intoleranța sunt 
în creștere în Europa - https://www.coe.int/en/web/portal/-/ecri-annual-report-racism-racial-dis-
crimi-nation-xenophobia-anti-semitism-and-intolerance-are-on-the-rise-in-europe
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h. Siguranţa şi securitatea

Prin natura sa, traficul prezintă un risc considerabil pentru siguranţa victimelor care 
se poate prelungi pe mai mulţi ani şi poate afecta stabilitatea fizică şi emoţională a 
victimelor , poate cauza delocările frecvente şi poate genera dificultăţi pentru con-
struirea relaţiilor sociale şi pentru menţinerea unui loc de muncă stabil. Astfel, este 
deosebit de important să se consolideze cunoştinţele şi experienţa profesioniştilor 
despre cum să lucreze cu femeile VaT.



5. Serviciile/soluţiile 
    integrate propuse

Consilierea educaţională şi de orientare profe-
sională este o activitate esenţială care încurajează 
femeile să identifice şi să dezvolte o înţelegere a 
capacităţilor lor.

33
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a. Asistenţa şi monitorizarea pe termen lung

Integrarea este definită ca un proces de recuperare în urma unei experienţe de trafic. 
Această includere este complexă şi trebuie să aibă loc în spaţiile sociale, culturale şi 
economice59.

Procesul de integrare include traiul într-un mediu stabil şi sigur, accesul la un stan-
dard de viaţă rezonabil, bunăstarea mintală şi fizică, oportunităţile pentru dezvoltar-
ea per¬sonală, socială şi economică şi accesul la sprijinul social şi emoţional. Un 
aspect cheie al integrării eficiente este responsabilizarea şi sprijinirea femeilor VaT 
să-şi dezvolte încrederea în sine şi independenţa/aptitudinile de auto-suficienţă şi 
autoprotecţie pentru a prelua controlul şi a se angaja activ în procesul de recuperare.

Când se materializează integrarea, ar putea apărea următoarele rezultate potenţiale 
pentru femeile VaT:

 ⊲ Accesul la un o locuinţă sigură, satisfăcătoare şi convenabilă;

 ⊲ Bunăstarea fizică;

 ⊲ Bunăstarea mintală inclusiv stima de sine, încrederea şi auto-acceptarea;

 ⊲ Deţinerea unui statut legal: reşedinţa permanentă sau temporară şi accesul pe 
piaţa muncii;

 ⊲ Siguranţa şi securitatea: Siguranţa fizică, inclusiv siguranţa împotriva expunerii la 
ameninţări sau violenţă din partea traficantului, sau din partea altora din familie 
sau comunitate/ţară;

 ⊲ O situaţie financiară satisfăcătoare: capacitatea de a câştiga bani sau de a 
susţine membrii familiei, cât şi accesul la oportunităţi care pot include angajarea 
sau activităţi generatoare de venit.

59 Adaptare după „Principiile etice în re/integrarea persoanelor traficate” Rebecca Surtees, Nexus 
Institute septembrie 2013
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b. Locuinţa

După cum am menţionat deja, asigurarea unei locuinţe sigure şi stabile pentru femeile 
VaT este deosebit de importantă pentru reducerea riscului de re-traficare şi revictimi-
zare. În vreme ce se oferă servicii de cazare femeilor VaT, fie printr-un adăpost de 
urgenţă utilizat numai pentru scurt timp pentru a scăpa de traficanţi, fie printr-un tip 
de cazare de lungă durată, locul trebuie să rămână confidenţial. Mai mult, serviciile 
de cazare trebuie să fie completate cu alte servicii import¬ante, precum sprijinul psi-
hosocial şi medierea culturală, printre altele.  

c. Asistenţa medicală

Asistenţa medicală pentru femeile VaT este esenţială în special în primele etape ale 
identificării acestora. Trebuie să fie o prioritate tratarea nevoilor medicale a femeilor 
VaT, cele ce vizează atât sănătatea fizică, cât şi cea mintală.

d. Asistenţa juridică

Femeile VaT au nevoie de asistenţă juridică în diverse probleme cu care se confruntă, 
de la dobândirea permisului de şedere şi a permisului de muncă, la încheierea pro-
cedurii legale împotriva traficanţilor lor (de exemplu căile legale şi despăgubirea). 
Scopul suprem al asistenţei juridice trebuie să fie ca ele să îşi înţeleagă drepturile prin 
procedurile judiciare, cât şi prin preluarea controlului şi luarea deciziilor privind ceea 
ce este cel mai bine pentru ele, conform informaţiilor corecte care le sunt furnizate.

e. Medierea culturală

Serviciile de interpretare trebuie să fie asigurate numai de către interpreţi sau me-
diatori culturali care, pe cât posibil, aparţin aceleiaşi culturi şi vorbesc aceeaşi limbă 
cu persoana traficată. Atât interpreţii, cât şi mediatorii culturali trebuie să fie selectaţi 
meticulos, să fie calificaţi adecvat pentru lucrul cu persoanele vulnerabile şi instruite 
apropriat referitor la trafic şi la nevoile victimelor prin perspectiva genului. Medierea 
culturală face parte din efortul necesar pentru asistarea femeilor în procesul de re-
sponsabilizare prin susţinerea acestora în dezvoltarea înţelegerii mediului socio-cul-
tural în care se regăsesc. Echipe multiculturale şi multilingve trebuie să acopere o 
gamă variată de cunoştinţe şi experienţe lingvistice şi culturale directe, ceea ce le 
permite să medieze între diferite realităţi so¬cio-culturale. Pentru incluziunea socială 



 

SERVICIILE/SOLUŢIILE INTEGRATE PROPUSE 

36

a victimelor, este imperativ să se asigure că femeile VaT sunt asistate de persoane 
care înţeleg mediul socio-cultural în care au socializat, dar şi cel în care se găsesc. 

Ajutorul unui mediator cultural este necesar mai ales la început. Toată comunicarea 
trebuie să fie condusă în limba VaT şi, numai atunci când acest lucru nu este posibil, 
în altă limbă pe care acestea le înţeleg. În mod ideal, mediatorii culturali şi interpreţii 
trebuie să lucreze cu femeile, dar şi educatori de la egal la egal, atent selectaţi şi in-
struiţi/sensibilizaţi la tema traficului şi la nevoile victimelor. Este necesar să se creeze 
o listă cu numele acestor mediatori şi educatori. VaT trebuie să fie informate încă de 
la început cu privire la rolul interpreţilor, dar nu trebuie să fie obligate să accepte 
asistenţa, dacă preferă să comunice în mod independent. Femeile VaT trebuie să fie 
informate şi că au dreptul de a alege o femeie interpret/mediator cultural.

f. Cursurile de limbă

O parte centrală a integrării femeilor VaT este învăţarea limbii ţării de reşedinţă. Din 
acest motiv, fiecare prestator de servicii care asistă femeile VaT are nevoie de o reţea 
de şcoli acreditate, instituţii şi ONG-uri care se ocupă cu şcolarizarea migranţilor. Per-
sonalul acestor organizaţii trebuie să fie instruit şi informat cu privire la experiențele 
femeilor traficate pentru a fi conştient de nevoile speciale ale VaT.

g. Consilierea şi instruirea vocaţionale

Consilierea educaţională şi orientarea profesională reprezintă o activitate esenţială 
ce încurajează femeile să identifice şi să dezvolte o înţelegere a capacităţilor proprii. 
Acest tip de consiliere le furnizează şi cunoştinţele şi instrumentele pentru proce-
sele de obţinere a unui loc de muncă pe piaţa muncii. Acest lucru le dă ocazia de a 
pătrunde pe piaţa muncii într-un mod mai durabil şi le asigură că sunt conştiente de 
drepturile beneficiilor lor sociale şi de a şti cum să le ceară. Şedinţele de consiliere 
pot fi organizate unu-la-unu şi cuprind activităţi precum verificarea competenţelor, re-
dactarea de CV-uri, cereri de angajare şi completarea documentelor pentru căutarea 
unui loc de muncă, cât şi repetarea interviurilor pentru obţinerea unui loc de muncă60. 
Femeile pot să înveţe şi cum şi unde să caute loc de muncă în timp ce dobândesc 

60 Majoritatea detaliilor acestor activităţi urmează în secţiunea privind acţiunile propuse de punere 
în aplicare. 
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vocabular important pentru citirea şi înţelegerea ofertelor de muncă şi a condiţiilor 
acestora. Consilierea profesională este utilizată şi pentru a sensibiliza şi facilita ac-
cesul la serviciile furnizate de alte instituţii care activează în domeniul muncii şi al 
ocupării locurilor de muncă.

h. Supravegherea îngrijirii copiilor

Asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe durata şedinţelor oferite femeilor sau 
sprijinirea lor pentru accesarea acestor servicii în instituţii normale de îngrijire a 
copiilor, este necesară pentru a asigura participarea egală a femeilor.

Neţinând cont de diferenţele de metode, metodologie şi abordări, prestatorii de ser-
vicii din domeniul protecţiei şi a asistenţei femeilor VaT trebuie să fie ghidate de  
principiile comune de lucru. Instituţiile, organizaţiile şi orice alţi actori trebuie să aibă 
în vedere următoarele principii de lucru:



6. Principiile de lucru
Intervenţia nedăunătoare: Abordaţi beneficiarele cu 
o atitudine deschisă, fără prejudecăţi, cu empatie şi 
sprijiniţi-le să-şi identifice nevoile.

38
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a. Asistenţa şi protecţia necondiţionate 
pentru femeile victime ale traficului

Femeile VaT au dreptul să primească servicii de asistenţă şi protecţie specializate, 
imediat ce au fost identificat în mod formal sau informal, ca având statut de VaT. Ser-
viciile sunt prestate pe baza consimţământului61 anterior (scris) al victimei şi indiferent 
de decizia lor de a coopera sau nu cu organismele de investigaţie şi de urmărire 
penală.

b. Intervenţia nedăunătoare

Abordaţi beneficiarele cu o atitudine deschisă, fără prejudecăţi, cu empatie şi spri-
jiniţi-le să-şi identifice nevoile.

c. Siguranţa şi securitatea

Traficul este o infracţiune gravă care presupune reţele de crimă organiza-
tă, care prezintă riscuri atât pentru victime, cât şi pentru furnizorii de ser-
vicii de asistenţă şi protecţie. Decizia de a pune în practică orice serviciu tre-
buie să fie luată după efectuarea unei analize comprehensive a riscurilor. 
Siguranţa şi securitatea femeilor VaT şi a personalului din organizaţiile şi insti-
tuţiile de asistenţă şi protecţie trebuie să fie avute în vedere şi tratate ca atare.

d. Protecţia împotriva revictimizării

VaT trebuie să fie protejate de riscul revictimizării sau al agravării oricărei 
suferinţe fizice sau emoţionale, care, deşi apărute în timpul procesului de 
trafic, se pot accentua pe durata identificării victimei, în timpul perioad-
ei de asistenţă, a procedurilor legale, în instanţă şi în faza de monitorizare. 

e.Confidenţialitatea şi protecţia datelor

Toate serviciile necesare trebuie să fie puse în practică în conformitate cu reglementările 
confidenţialităţii stricte. Aceste reglementări definesc procesul colectării, al arhivării şi 

61 Pentru un model al formularului de consimţământ, vă rugăm să verificaţi GBVIMS http://www.
gbvims.com/gbvims-tools/
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al partajării informaţiilor sensibile privind cazurile de trafic şi trebuie să fie aplicate de 
toţi prestatorii de servicii. Organizaţiile şi instituţiile care furnizează servicii de asistenţă 
şi protecţie trebuie să informeze femeile VaT privind colectarea, stocarea şi partajarea 
informaţiilor confidenţiale şi sensibile şi scopurile pe care le servesc, explicându-le şi 
cum vor fi utilizate. Femeile VaT au dreptul de a-şi accesa informaţiile confidenţiale şi 
sensibile. Datele personale ale femeilor VaT pot fi partajate numai după obţinerea acor-
dului acestora şi exclusiv organizaţiilor sau instituţiilor care funcţionează în cazul lor.

f. Protecţia împotriva discriminării

Femeile VaT trebuie să beneficieze de tratament egal indiferent de naţionalitate, de 
orientarea sexuală, de originea etnică sau rasială, de vârstă, de confesiune şi practici 
religioase, de convingeri politice, de context etnic şi cultural. Trebuie să fie şi prote-
jate de efectele prejudecăţilor privind exploatarea lor.

g. Protecţia intereselor femeilor victime ale traficului

Pe durata asistenţei şi a protecţiei, prevalează drepturile şi interesele femeilor VaT.

h. Protecţia femeilor victime ale traficului în luarea deciziei privind pro-
pria protecţie/asistenţă

Toate femeile VaT au dreptul să hotărască singure serviciile care sunt în interesul lor. 
Serviciile specifice de protecţie şi asistenţă presupun însoţirea şi susţinerea victimei 
în luarea deciziei privind asistenţa, convenind asupra planului individualizat de inte-
grare, respectând mereu autonomia şi exprimarea controlului propriu. Pentru acest 
lucru, trebuie să fie prezente întotdeauna flexibilitatea şi confortul prestatorilor de 
servicii, asigurându-se că fiecare femeie are acces la sprijin de calitate şi asistenţă 
continuă; în sensul recunoaşterii femeilor ca agenţi activi şi deţinători de competenţe 
şi soluţii. Cheia pentru a evita tratarea lor ca subiecte pasive şi victime este acordarea 
priorităţii scopului de a le implica drept factor de decizie asupra propriilor vieţi.

i. Informarea obiectivă privind drepturile

Informaţiile furnizate femeilor VaT despre drepturile, sarcinile şi opţiunile lor pentru 
protecţie şi asistenţă, inclusiv integrarea în muncă, trebuie să fie obiective şi apropri-
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ate realităţii din practică. Profesioniştii care informează femeile VaT trebuie să evite 
strict nevoia de a crea aşteptări false sau promisiuni în afara responsabilităţilor orga-
nizaţiei sau ale instituţiei din care fac parte.

j. Sprijinul emoţional şi respectul faţă 
de experienţa individuală a traumei

Experienţele de trafic marchează bunăstarea fizică şi emoţională a femeilor VaT, cu 
o influenţă directă asupra comportamentului lor şi asupra capacităţii de a lua decizii 
şi de a face planuri de viitor. Femeile VaT trebuie să beneficieze de sprijin emoţional 
şi însoţire în toate interacţiunile lor cu alte persoane. Sprijinul emoţional include o 
atitudine de înţelegere, acceptare şi respect pentru femei şi valorile lor; inclusiv re-
cunoaşterea experienţelor lor; încercarea de a construi un sentiment de siguranţă; 
recunoaşterea resurselor proprii şi preluarea controlului asupra acestora şi utilizarea 
acestora; respectarea liberului arbitru şi încurajarea autonomiei lor.

Atitudinea profesioniştilor faţă de femeile VaT trebuie să fie stabilită pe baza 
cunoștințelor despre efectele violenţei asupra calităţii vieţii şi a personalităţii.

Pe scurt, toate principiile prezentate mai sus sunt asociate cu ideea de respons-
abilizare, care este esenţială pentru auto-protecţia fizică, emoţională şi financiară a 
victimelor.

În secţiunea prezentă,  sunt prezentate abordarea prin responsabilizare, metodologia 
managementului de caz şi abordarea pentru a evita situaţii de retraficare.



7. Metodele, metodologiile   
    şi abordările

O intervenţie de protecţie şi asistenţă individualizată 
utilizează şi resursele şi motivarea de schimbare 
ale femeilor; aspirațiile pentru viitor; iniţiativele şi 
mecanismele de adaptare.

42
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a. Abordarea prin responsabilizare

Favorizarea recuperării şi a responsabilizării femeilor VaT este principalul obiectiv al 
asistării lor directe. Să se ţină cont de gen când se prestează servicii către femeile 
VaT implică cel puţin următoarele puncte:

 ⊲ Importanţa abordării individuale de la caz la caz care face lumină asupra dif-
erenţelor dintre percepţiile victimelor asupra exploatării, a resurselor lor unice, a 
nevoilor lor şi a căii individuale/unice spre responsabilizare faţă de un model de 
servicii de suport neindividualizate.

 ⊲ Problemele de gen se ridică în toate stadiile de intervenţie, indicând nevoia de a 
putea crea programe de răspuns adecvat la nevoile victimelor. Perspectiva sensi-
bilă la gen oferă şi informaţii semnificative asupra percepţiilor despre experienţa 
de exploatare, a nevoilor, a intereselor, a simţului/pierderii rolurilor sociale şi a 
traumei.

 ⊲ Recunoaşte că prevalenţa stereotipurilor de gen şi a rolurilor de gen care subor-
donează femeile, le marginalizează şi mai mult şi împiedică autonomia şi controlul.

În cadrul unei abordări centrate pe victimă, programele de protecţie şi asistenţă pent-
ru femeile VaT trebuie să fie organizate într-o abordare de-instituţionalizată, care pre-
vesteşte implicarea activă a femeilor VaT în alegerea şi punerea în aplicare a servici-
ilor celor mai adecvate. Exprimarea controlului propriu şi preluarea conducerii sunt şi 
ele factori importanţi în recâştigarea încrederii şi a simţului lor de identitate, dacă se 
au în vedere experienţa exploatării şi obiectivarea ei.

O intervenţie de protecţie şi asistenţă individualizată utilizează şi resursele şi motiva-
rea de schimbare ale femeilor; aspirațiile pentru viitor; iniţiativele şi mecanismele de 
adaptare.

b. Metodologia managementului de caz

Metodologia managementului de caz al asistenţei şi protecţiei femeilor VaT a permis 
prestarea serviciilor de-instituţionalizate în mod flexibil: este o metodă orientată asu-
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pra victimei utilizând motivarea şi resursele interne pentru responsabilizarea femeii 
VaT să participe în totalitate la deciziile de integrare.62

Sarcinile managerului de caz sunt:

 ⊲ Conducerea unei analize de risc şi nevoi.

 ⊲ Activitatea de mediator între femeile VaT şi instituţiile publice’.

 ⊲ Asigurarea serviciilor de integrare intensive.

 ⊲ Acordarea priorităţii serviciilor de sprijin necesare.

 ⊲ Monitorizarea procesului de integrare’.

 ⊲ Pledarea pentru drepturile victimelor.

c. Siguranţa împotriva retraficului/revictimizării

VaT sunt deosebit de vulnerabile pentru re-traficare imediat după ieşirea dintr-o situ-
ație de trafic şi în drum spre asistenţă. VaT redevin în mod frecvent victime ale trafi-
cului în doi ani sau mai puţin de la ieşirea din situația de trafic. Când apare situaţia 
re-traficului, este uzual ca această situaţie să aibă loc într-o altă destinație sau cu un 
alt scop de exploatare în fiecare ocazie63. Când lucrează cu VaT, profesioniştii trebuie 
să se asigure că au luat toate măsurile de siguranţă pentru  a proteja VaT împotriva 
reintrării într-o nouă situaţie de trafic.

Deşi serviciile oferite (de exemplu asistenţa medicală, asistenţa juridică, capacitatea 
de integrare profesională) sunt importante şi oferă o plasă de protecție femeilor VaT, 
este esenţial ca profesioniştii să fie suficient instruiţi şi sensibilizaţi în recunoaşterea 
semnelor (adică atât fizice, cât şi mintale) unei potenţiale situaţii de re-trafic şi revic-
timizare, ca parte a unei strategii mai largi de evaluare a riscului personalizate pentru 
fiecare VaT. De aceea, profesioniştii trebuie să execute o analiză de risc şi să o actu-
alizeze în mod constant după situaţia femeii VaT. În acest scop, trebuie să identifice 
riscurile potenţiale asupra vieţilor VaT, pentru a evalua ameninţarea potențială şi alcă-
tui strategia pentru posibilele soluţii de minimalizare a riscului implicat.

62 Puteţi găsi instrumentele pentru Sistemul de management al violenţei bazate pe gen (GBVIMS): 
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/.

63 Cauzele şi consecinţele retraficului: Probe din Baza de date privind traficul de fiinţe umane IOM, 
IOM, https://publications.iom.int/system/files/pdf/causes_of_retrafficking.pdf



8. Ghid pentru punerea în 
    aplicare a activităţilor

Pentru a fi eficientă, reintegrarea trebuie să facă 
parte din procesul mai general al responsabilizării 
femeilor.
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a. Introducere

În acest capitol, incluziunea socială prin planul de integrare în muncă a femeilor64 VaT 
va fi subliniată; adică evaluarea dorinţelor lor şi a aşteptărilor lor personale, când este 
vorba de un viitor loc de muncă în ţara de şedere. Această abordare se bazează pe 
importanţa, recunoscută în totalitate de Directiva pentru combaterea traficului, eval-
uării nevoilor individuale ale fiecărei victime de la un caz la altul. Măsurile de susţine-
re, asistenţă şi integrare a victimelor trebuie să fie adaptate la diferite tipuri de VaT 
şi trebuie să ţină cont de experiența unică, contextul cultural şi caracteristicile indi-
viduale. Această abordare se bazează şi pe părerea comună din rândul partenerului 
la proiect că femeilor VaT trebuie să li se dea o mai mare ocazie de a se integra în 
sectoarele pieţelor de muncă locale care merg dincolo de domeniile de asistenţă/
îngrijire, menaj, explorând, acolo unde se poate, alte sectoare pentru care un plan de 
asistenţă integrată ar putea furniza instruirea necesară.

b. Cum se utilizează acest ghid

Prezentul capitol al acestui Ghid aspiră să furnizeze o descriere mai specifică a un-
ora dintre activităţi, care se pot pune în aplicare indiferent de locul de muncă şi de 
legislaţia naţională. Următoarele activităţi reprezintă etapele propuse în integrarea 
femeilor VaT pe piaţa locurilor de muncă. Totuşi recomandăm cu căldură că toate 
etapele sunt necesare pentru integrarea efectivă a femeilor VaT pe piaţa muncii. De 
exemplu, deşi puteţi pune în practică activităţile asociate cu sprijinul profesional sau 
evaluarea competenţelor, acestea nu vor fi eficiente în punerea în aplicare a Activi-
tăţilor iniţiale atunci când se clădeşte încrederea. În final, în ghid există activităţi care 
sunt efectuate în mod individual (Activităţile II-III-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII) în timp ce 
Activitatea I şi Activitatea III (etapa III, etapa IV) sunt activităţi colective/de grup. Este 
important să se sublinieze că fiecare pas trebuie să fie adaptat în conformitate cu con-
textul local şi nevoile şi aspiraţiile femeii ce reflectă o abordare personalizată, deja 

64 Acţiunile puse în practică propuse sunt îndreptate spre adulţii Victime ale Traficului şi minorii de 
peste 17 ani. Acest ghid nu vizează copii Victime al Traficului.



 

GHID PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACTIVITĂŢILOR

47

descrisă în capitolele anterioare. Deoarece următoarele activităţi se concentrează 
asupra integrării pe piaţa muncii printr-o abordare bazată pe drepturi şi de gen, ele 
implică procese de responsabilizare, consolidare a încrederii în sine şi alte aspecte 
psiho-sociale. Totuşi aceste acţiuni nu se pot efectua singure, fără a garanta femeilor 
protecţia necesară şi sprijinul juridic, sanitar şi psihologic. Cu alte cuvinte, aceste acţi-
uni trebuie să fie considerate ca suplimentare acestor servicii care satisfac nevoile 
de bază ale femeilor de securitate şi protecţie, precum adăpostul, asistenţa medicală, 
consilierea juridică şi sprijinul psiho-social. Pentru a fi eficientă, re-integrarea trebuie 
să facă parte dintr-un proces mai general de responsabilizare a femeilor. În cazul 
unui profesionist care lucrează cu o femeie VaT pentru integrarea ei pe piaţa muncii 
recunoaşte semnele re-traficului/revictimizării, acesta trebuie să efectueze imediat 
toate procedurile necesare (adică evaluarea riscului, evaluarea nevoilor, asigurarea 
sănătăţii, sesizările serviciilor etc.).  

 

c. Activităţile

i. Şedinţele de consiliere şi/sau de grup informal pentru a cunoaşte fe-
meile victime ale traficului şi construirea unui mediu de sprijin

 ⊲ Introducerea în activitate

Construirea unui climat de încredere este o condiţie prealabilă pentru orice relaţie 
de sprijin, inclusiv cele care vizează facilitarea integrării femeilor VaT pe piaţa muncii. 
Fără încrederea necesară, nu este posibil să ajungi să cunoşti povestea specifică a 
fiecărei femei, a nevoilor şi dorinţelor ei, a punctelor forte şi a punctelor ei slabe. Fără 
încredere, există riscul ridicat de a crea un plan/proiect de integrare care nu este 
potrivit femeii, ceea ce îi afectează succesul. Acest lucru este deosebit de important 
pentru femeile care vin din diferite contexte culturale, religioase şi sociale.

Relaţia de încredere se poate stabili prin strategii diferite, a căror selecţie depinde de 
analiza atentă a circumstanţelor şi a nevoilor femeii. O relaţie de încredere este un 
proces construit în fiecare zi între o femeie şi profesionistul instruit cu privire la trafic, 
exploatarea sexuală şi furnizarea asistenţei în violența pe bază de gen.
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 ⊲ Ce este de făcut

În funcţie de contextul cultural şi/sau resursele disponibile ale prestatorului de servicii, 
abordarea individuală ca prim pas nu dă întotdeauna rezultatele aşteptate. Deoarece 
unele femei vin din societăţi cu un context cultural care pun mare preţ pe colectiv, 
este posibil ca acestea să se poată simţi mai bine la şedinţele de grup sau ar putea 
utiliza grupul ca un spaţiu sigur de sprijin. Altele pot fi reticente în a dezvălui grupului 
informaţii despre ele însele, trecutul lor şi experienţele lor. Utilizarea grupurilor infor-
male, de aceea, poate fi un instrument eficient. Prin grupurile informale, femeile VaT 
îşi pot învinge temerile şi timiditatea şi se pot pune în situaţii noi.

În cazul special al femeilor VaT, este necesar, mai întâi, să se asigure siguranţa partici-
panţilor. Pe de altă parte, este  necesar să se cunoască povestea fiecărei participante 
şi să evite expunerea la situaţii potenţial periculoase (de exemplu femeile din aceeaşi 
regiune pot avea relaţii comune sau este posibil să fi intrat în contact cu aceiaşi traf-
icanţi). Pe de altă parte, este important ca dumneavoastră65 să vă amintiţi că femeile 
VaT îşi poartă pe umeri propria poveste şi experienţele traumatizante pe care le-au 
avut. Trebuie să fiţi conştienţi de faptul că experienţele traumatizante marchează şi 
stabilirea unor noi relaţii. Pentru a empatiza, trebuie să înţelegeţi clar suferinţe fe-
meilor în timpul parcursului lor şi a exploatării sexuale subsecvente.

„Serviciile specializate şi profesioniştii sunt foarte importanţi, nu numai 
pentru a putea identifica nevoile specifice privind experienţa traumati-

zantă de a fi fost traficat, dar şi pentru a le aborda în mod adecvat şi cu 
sensibilitate”.66

65 Prestatori de servicii/profesionişti care lucrează cu VaT

66 EIGE – „Măsuri defalcate pe sex în acţiuni împotriva traficului”- https://ec.europa.eu/anti-traffick-
ing/sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_in_anti-trafficking_actions.
pdf
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Ţinând cont de experienţa traumatizantă a femeilor VaT, trebuie (fie pe durata șed-
ințelor de consiliere individuale sau de grup):

 ⊲ Să ofere femeilor libertatea de a se exprima, de a pune întrebări şi comenta 
asupra problemei în general;

 ⊲ Să utilizeze un limbaj adecvat şi respectuos (de exemplu să nu fie critic, prejudi-
cial în niciun fel, să ţină seama de aspectele culturale, pe baza caracteristicilor  şi 
a nevoilor/aspiraţiilor individuale);

 ⊲ Să tolereze consecinţele traumatizante care pot duce la nesiguranţă, ruşine, lipsa 
încrederii şi greutăţi în stabilirea de relaţii

 ⊲ Să arate un interes real şi respectuos în situaţia femeilor;

 ⊲ Să sprijine femeile în luarea deciziilor privind proiectele individuale;

 ⊲ Să fie bine pregătiţi privind legislaţia naţională şi internaţională;

 ⊲ Să dea explicaţii detaliate privind etapele individuale ale proiectului;

 ⊲ Să ţină cont de contextul cultural.

Relaţia de încredere este la fel de necesar şi de complex de stabilit. O abordare de 
gen facilitează deschiderea victimei despre visele şi dorinţele acesteia. VaT nu pot 
deseori să îşi imagineze viitorul, şi este încă ancorată în acest moment şi acest loc, 
într-un „mod de supravieţuire”.

ii. Prima(ele) şedinţă(e) individuală(e)/şedinţa de orientare pentru evaluarea 
nevoilor femeilor

 ⊲ Introducerea activităţii

Aceasta este o activitate de introducere pentru ca dumneavoastră să obţineţi infor-
mațiile de bază cu privire la nevoile femeii pentru a începe orientarea acesteia spre 
posibilele căi ale proiectului/planului de integrare. Procesul de integrare socială şi în 
muncă a victimelor este complex.
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Considerentul 18 al Directivei UE împotriva traficului de persoane67 recomandă ca 
„prestarea de servicii de sprijin şi asistenţă victimelor să urmărească o evaluare 
a nevoilor individuale care ţine cont de experienţa lor, de contextul  cultural şi 
caracteristicile individuale. Femeile traficate în scopul exploatării sexuale suferă 
tipuri deosebite (şi severe) de vătămare şi traumă, astfel, importanţa evaluării 
individuale în aceste cazuri nu poate fi supraestimată. Evaluarea nevoilor indi-
viduale ale acelor femei poate fi dificilă şi o înţelegere insuficientă a trecutului 
lor cultural este esenţială, având în vedere că infracţiunea poate fi legată cu o 
practică tradiţională”68.

 ⊲ Ce este de făcut

Prima şedinţă de consiliere în format unu la unu. Trebuie să aibă loc într-un mediu 
sigur şi confortabil. 

 ⊲ Fiţi respectuos.

 ⊲ Ascultaţi, luaţi notiţe şi faceţi conexiuni.

 ⊲ Stabiliţi regulile de comun acord: Care sunt aşteptările unuia de la celălalt şi cum 
pot fi ele satisfăcute. Femeii VaT trebuie să i se acorde suficient spaţiu şi timp 
pentru a-şi explica nevoile.

 ⊲ Să îi subliniaţi punctele forte şi resursele şi nu punctele slabe şi obstacolele. Aju-
taţi-o să identifice obiective mici, uşor de atins.Daţi-i posibilitatea, prin informaţii, 
să evalueze propria situaţie prezentă în mod realist.

 ⊲ Puneţi întrebări pentru a facilita auto-reflecţia femeii, astfel încât ca aceasta să 
dezvolte în mod activ prin înţelegere, propriile capacităţi, puncte forte şi puncte 
slabe. Sunt importante atitudinea şi punctul ei de vedere despre diferite aspecte 
ce privesc munca (de exemplu atitudinea referitoare la lucrul în echipă sau lucrul 
cu bărbaţii).

67 „Protejarea victimelor, o analiză a Directivei UE împotriva traficului de persoane din perspectiva 
unei victime a violenţei bazate pe gen”, comisionat de Institutul European pentru Egalitatea de Gen 

68 “EIGE- Măsuri specifice de gen în cadrul acțiunilor de combatere a traficului de persoane” https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_
in_anti-trafficking_actions.pdf
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 ⊲ Schimbul de informaţii: Consideraţi prima şedinţă ca fiind informativă de ambele 
părţi. Femeia VaT trebuie să înţeleagă posibilităţile de a-şi continua educaţia sau 
acelea de a-şi găsi un loc de muncă şi care ar putea fi următorii paşi. Trebuie să 
căpătaţi o orientare de bază în propriile capacităţi, resurse, dorinţe şi îngrijorări.

Ponturi:
 ⊲ Familiarizaţi-vă cu educaţia şi experienţa de viaţă a acesteia.

 ⊲ Partajaţi informaţiile de bază privind piaţa locală a forţei de muncă.

 ⊲ Evaluaţi competenţele femeii traficate: În timpul primei şedinţe, trebuie să aveţi în 
vedere că va fi posibilă numai o evaluare preliminară a nevoilor femeii VaT. Pentru 
o evaluare mai completă, femeia trebuie să câştige încredere şi să înveţe să aibă 
încredere în dumneavoastră. În majoritatea cazurilor, acest lucru va dura mai mult 
de o sesiune (în funcţie de caz, chiar trei-cinci şedinţe).

 ⊲ În majoritatea cazurilor, prima şedinţă este o orientare spre procesul de construire 
a unei instruiri realiste şi a unui plan de angajare pe durata următoarelor sesiuni.

 ⊲ Creaţi aşteptări realiste despre modul în care puteţi ajuta.

 ⊲ Partajaţi exemple pozitive. Acest lucru ajută la consolidarea încrederii cu femeia 
VaT.

iii.Evaluarea nevoilor: concentrare asupra dorinţelor a aşteptărilor şi a visu-
rilor femeilor

 ⊲ Introducerea activităţii

Evaluarea visurilor şi a aşteptărilor femeii pentru locul de muncă trebuie să facă parte 
integrantă din evaluarea nevoilor individuale efectuată imediat şi iniţial după primirea 
femeii VaT la serviciul dumneavoastră de sprijin.

Acest lucru este important, întrucât o va ajuta să-şi echilibreze nevoile reale de 
muncă în societatea din ţara de reşedinţă cu calităţile şi aptitudinile ei, pe care le 
poate poseda, în unele cazuri, chiar fără să fie conştientă de ele. Cu alte cuvinte, 
această abordare recomandată v-ar ajuta să o susţineţi într-o tranziţie mai bună şi 
mai eficientă de la un statutul de beneficiar pasiv al unui sprijin „prefabricat” (adică 
„Eu, prestatorul de servicii, îţi spun ţie ce poţi face în ţara mea pe baza faptului că 
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nu ştii foarte multe încă”, „Eu ştiu cel mai bine cum să te ajut”) la statutul unui actor 
activ în propriul proces de integrare (adică „Putem amândoi să găsim calea spre in-
tegrare care este cea mai potrivită aptitudinilor şi dorinţelor tale, prin combinarea 
cunoştinţelor amândurora”).

 ⊲ Ce este de făcut

ETAPA 1:

Şedinţa individuală pentru înţelegerea şi explorarea visurilor femeii VaT

Se poate dovedi benefic să se exploreze împreună cu ea care îi erau visurile şi 
dorinţele sale înainte ca ea să fie prinsă în situaţia de trafic. Acest lucru se poate face 
sub forma unei conversaţii individuale cu aceasta, în încercarea de a asigura o atmos-
feră familiară şi sigură ce îi permite să se destăinuiască despre identitatea şi dorinţele 
ei în afara rolului de victimă. Încercaţi să reflectaţi asupra vieţii ei personale înainte de 
cercul de exploatare, poate chiar discutând despre viaţa ei din ţara de origine.

Scopul este de a ajuta pe femeie să se proiecteze ca eul său viitor ideal. Unele dintre 
întrebările care îi pot fi puse sau care pot fi avute în vedere pe durata conversaţiei cu 
ea, sunt următoarele:

 ⊲ Ce făceai acasă înainte de fi traficată?

 ⊲ Aveai un loc de muncă?

 ⊲ Dacă nu aveai un loc de muncă, visai la un anumit loc de muncă pe care ai fi vrut 
să îl ai?

 ⊲ Ai nişte modele, de exemplu un membru al familiei pe care îl stimezi în mod deo-
sebit sau un model extern la care te gândeşti atunci când te imaginezi pe tine?

 ⊲ Care crezi că sunt aptitudinile tale

 ⊲ Ce aptitudini crezi că ţi-ar fi necesare pentru a-ţi putea atinge visurile?

 ⊲ Ce înseamnă pentru tine realizarea personală?

 ⊲ De ce ai nevoie pentru a te simţi satisfăcută şi împlinită?
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Ponturi  
 ⊲ Asiguraţi-vă că includeţi întrebări despre dorinţele şi aşteptările ei privind locul de 
muncă în planul dumneavoastră integrat de sprijin, ca parte a evaluării nevoilor 
individuale;

 ⊲ Încercaţi să înţelegeţi ce făcea înainte de a fi traficată, mai ales dacă are oarecare 
aptitudini de viaţă şi/sau muncă care îi pot fi utile pe piaţa locurilor de muncă în 
ţara de reşedinţă;

 ⊲ Încercaţi întotdeauna să o implicaţi în mod activ în discuţia privind perspectivele şi 
oportunităţile sale pentru locul de muncă viitor;

 ⊲ Puneţi-i la dispoziţie informaţii credibile despre piaţa locurilor de muncă în soci-
etatea din ţara de şedere.

ETAPA 2:
Şedinţa individuală pentru înţelegerea obstacolelor percepute pentru împlinirea 
personală
Aceasta a doua şedinţă poate fi organizată cu femeia VaT pentru a înţelege dacă 
poate avea unele stereotipuri înrădăcinate cu privire la societatea gazdă care îi poate 
îngreuna capacitatea sa de auto-împlinire. Este foarte important să se concentreze 
asupra faptului că stereotipurile lucrează ca obstacole tangibile în unele cazuri, iar 
conversaţia cu ea poate fi utilă pentru a înţelege care crede că sunt stereotipurile 
celorlalţi în ceea ce o priveşte pe ea. Astfel, de exemplu, cum crede că o percep alte 
persoane din societatea din ţara de şedere? Se simte stigmatizată în vreun fel? Sau 
are preconcepţii ea însăşi despre cultura gazdă care o poate împiedica să îşi urmăre-
ască obiectivele? Natura obiectivelor ei şi dacă acestea sunt realiste, toate trebuie 
explorate cu atenţie.

În afară de stereotipuri, care pot fi obstacole puternice pentru propria activitate pro-
fesională, sunteţi încurajat să întrebaţi dacă are copii în îngrijire sau dacă este însărci-
nată69. Acest lucru este esenţial pentru găsirea modurilor de a depăşi barierele care 
există pentru femeile însărcinate şi/sau mamele singure (de exemplu lipsa serviciilor).

69 În ce fel poate împăca un loc de muncă cu îngrijirea propriilor copii în acelaşi timp? În ce fel 
împacă statutul de părinte cu acela de angajat şi chiar angajator?
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ETAPA 3:
Şedinţa de grup pentru identificarea visurilor, lucrul pe construirea identităţii şi 
demitizarea stereotipurilor
Şedinţele individuale ar putea fi urmate de şedinţele de grup pentru 3 sau mai multe 
femei. Primul tip de şedinţe de grup presupune mai multe activităţi practice, privind 
elaborarea conceptelor de identitate ale femeilor, rolul stereotipurilor existente care 
le ajută sau le împiedică să îşi atingă scopurile şi visurile lor de angajare.

Exemplul activităţii de grup „Cine sunt eu?”
 ⊲ Pentru această activitate, femeilor li se poate cere să exprime ideea despre cine 
sunt pe o foaie de hârtie. Pentru a le ajuta, le puteţi pune următoarele întrebări:

 ⊲ Încearcă să închizi ochii şi să-ţi imaginezi cum arăţi;

 ⊲ Închide ochii din nou şi imaginează-ţi cum arăți prin ochii celor din jurul tău;

 ⊲ Cum te-ai descrie cuiva pe care l-ai întâlnit pentru prima dată?

 ⊲ Închide ochii şi imaginează-te peste 3-4 ani. Cum ai vrea să se îmbunătăţească 
situaţia ta în viitor?

ETAPA 4:

Şedinţa de grup pentru a explora modul în care se depăşesc obstacolele exis-
tente

Imediat după Etapa 3, femeile din grupuri poate fi invitate să reflecteze asupra obst-
acolelor pe care le-au identificat în activitatea anterioară din cadrul grupurilor. Pentru 
fiecare dintre obstacolele identificate, ar putea fi rugate să exprime modurile în care 
cred că se pot depăşi aceste obstacole.

iv. Stabilirea obiectivelor proiectului/planului de integrare individuală împre-
ună cu femeia

 ⊲ Introducerea activităţii

Pentru a construi proiectele eficiente de integrare individuală, este necesar să se 
partajeze şi să se stabilească cu femeia obiectivele proiectelor care o vizează şi să 
se asigure implicarea ei activă în fiecare fază.
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 ⊲ Ce este de făcut

Trebuie să fiţi conştient că proiectul/planul de integrare este unul individual şi 
personal¬izat. Pentru a planifica un proiect individual eficient, pe durata evaluării 
generale, este important să se ţină cont de: 

 ⊲ experienţa traumatizantă,

 ⊲ trecutul social şi cultural al femeii,

 ⊲ aşteptările, visurile şi speranţele pe baza proiectului de migraţie şi

 ⊲ greutăţile asociate cu intrarea pe piaţa muncii.

Proiectul de integrare este special datorită abordării modului în care abordaţi persoa-
na, care ţine cont de specificitatea de gen şi se centrează pe persoana care devine 
deţinătorul drepturilor. Proiectul de integrare este conceput împreună cu femeia pe 
durata consilierii. În această fază, obiectivele sunt partajate, iar femeia este însoţită în 
procesul de transformare a visurilor şi a dorințelor sale în obiective concrete şi reale. 
Acest lucru se atinge prin propunerea de acţiuni şi servicii fezabile şi realiste care se 
potrivesc nevoilor acesteia, precum:

 ⊲ Cursurile de limbă, cultură şi orientare;

 ⊲ Ghidarea şi evaluarea aptitudinilor personale;

 ⊲ Promovarea informaţiilor în contextul local;

 ⊲ Consolidarea capacităţii victimei de a relaţiona cu alte persoane;

 ⊲ Favorizarea responsabilizării;

 ⊲ Încurajarea dobândirii de aptitudini profesionale specifice;

 ⊲ Promovarea autonomiei economice;

 ⊲ Susţinerea în procesele şi serviciile birocratice;

 ⊲ Activitățile sociale şi de recreere;

 ⊲ Promovarea a ceea ce este necesar pentru angajare;

 ⊲ Cursuri de formare;

 ⊲ Obţinerea unui loc de muncă.
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v. Evaluarea competenţelor: abilităţi profesionale

 ⊲ Introducerea activităţii

Pe durata activităţii prezente, este esenţial să se adune informaţiile din contextul 
personal şi profesional pentru fiecare femeie pentru a crea un profil personalizat. În 
particular, vor fi înregistrate informaţiile despre statutul său profesional, experienţa 
în muncă, aptitudinile şi nivelul de educaţie şi/sau formare, cât şi informaţiile despre 
posibilele obiective şi aşteptări în carieră şi alte nevoie de formare şi consolidare a 
aptitudinilor.

Scopul culegerii acestor informaţii este:

 ⊲ Analizarea şi evaluarea parcursului profesional trecut al fiecărei femei (dacă este 
cazul);

 ⊲ Analizarea şi evaluarea aptitudinilor existente;

 ⊲ Definirea alegerilor realiste în carieră pe baza experienţei şi a nevoilor;

 ⊲ Sublinierea obstacolelor care trebuie să fie depăşite pentru integrarea în muncă 
a femeilor;

 ⊲ Analizarea aptitudinilor necesare, pe baza parcursului de carieră identificat.

Drept care, se va crea un profil profesional personalizat pentru fiecare femeie. 

 ⊲ Ce este de făcut

PASUL 1:

Ajutaţi femeia să-şi aprecieze experienţa

Cunoaşterea limbilor, munca în sectorul informal, hobby-urile şi activităţile de relaxare 
pot fi aptitudini valoroase pentru efortul femeii de a-şi găsi un loc de muncă. În plus, 
dacă experienţa sa în muncă este asociată cu un context informal sau familial şi a 
fost remunerată, activităţile efectuate pot fi considerate drept experienţă în muncă. 
Este important să se valorizeze munca de îngrijire executată de femei ca experienţă 
ce le poate pregăti pentru locurile de muncă. Aceasta poate fi deseori o noţiune de 
responsibilizare pentru femeile care atunci poate îşi dau seama că au realizat ceva 
în viaţă.
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PASUL 2:

Personalizarea CV-ului

Un CV este un instrument esenţial în procesul de recrutare, deoarece poate furniza 
toate informaţiile importante despre un angajat candidat (experienţa în muncă, nivelul 
de educaţie, aptitudinile) într-o formă struc¬turată şi concisă. Explicaţi fiecărei femei 
importanţa unui bun CV, paşii de redactare, caracteristicile tehnice ale acestuia şi 
unele ponturi pentru crearea unui CV (de exemplu nevoia de a sublinia punctele 
forte personale şi de a evita punctele slabe). După aceasta, lucraţi împreună pent-
ru redactarea unui CV, utilizând modelul Europass70, pe baza descrierii locurilor de 
muncă disponibile.

PASUL 3:

Validarea documentelor

Documentele care dovedesc nivelul de educaţie, calificările profesionale şi formarea 
vocaţională dau mai multe şanse femeii în obţinerea unui loc de muncă. Din păcate, 
acestea nu sunt întotdeauna disponibile sau nu sunt redactate în limba femeii. Dis-
cutaţi cu ea dacă are vreun document ce îi dovedeşte experienţa. Le poate dovedi? 
Ajutaţi-o să le traducă în conformitate cu cerinţele din ţara de şedere. Ajutaţi-o să 
comunice cu autorităţile care îi pot valida documentele.  

vi. Evaluarea competenţelor: abilităţi lingvistice

 ⊲ Introducerea activității

Această secţiune introduce modul în care se depăşeşte lipsa aptitudinilor legate de 
limba din ţara de şedere, ceea ce reprezintă un obstacol major pentru integrarea pe 
piaţa muncii pe termen lung.

 ⊲ Ce este de făcut

Când se are în vedere limba şi alfabetizarea în general, trebuie să se ţină cont de şi 
să se aplice următoarele etape într-o diversitate de contexte sociale, economice şi 

70 Crearea unui CV Europass - https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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culturale:

 ⊲ Este important să se înceapă prin efectuarea unui interviu de evaluare prelim-
inară cu VaT. Acest lucru este util pentru evaluarea nivelului actual al compe-
tenţelor de limbă şi al alfabetizării. Un mod de evaluare a femeii VaT ar putea 
fi prin combinarea unor întrebări individuale legate de nivelul perceput de 
cunoştinţe despre limbă.

 ⊲ Amintiţi-vă că deşi limba locală joacă un rol central, cunoaşterea altor limbi – 
precum limba engleză, franceză şi, mai ales, dialectele rare etc. – ar putea fi 
benefică şi ar putea spori capacitatea de integrare profesională (de exemplu în 
sectorul interpretării/medierii culturale şi al gastronomiei).

Odată stabilit punctul de început, un anumit proces de învăţare i se poate propune, 
adaptat la nevoile şi aptitudinile sale individuale. Acest lucru se poate facilita prin 
identificarea unor servicii existente de perfecţionare a competenţelor lingvistice şi 
trimiterile către aceste servicii.

vii. Evaluarea competenţelor: educaţia în domeniul mass-media

Această activitate subliniază modul de sporire a competenţelor media ale VaT. Re-
sursele electronice sunt benefice în două moduri importante. Pe de o parte, o pot 
ajuta în căutarea oportunităților disponibile de muncă, a angajatorilor, o listă a ser-
viciilor de sprijinire a ocupării locurilor de muncă din zonă, cât şi informaţii despre 
aptitudinile de care are cea mai mare nevoie. Pe de altă parte, competențele media 
îi pot spori competitivitatea pe piaţa muncii, deoarece o persoană cu competenţe 
media mai bune poate fi integrată profesional mai uşor şi într-o varietate mai mare de 
sectoare de muncă.

Discutaţi cu femeia dacă poate porni un computer, conecta o baterie, lucra cu ma-
joritatea aplicaţiilor etc. Întrebaţi-o când utilizează computerul şi în ce scop. Aceasta 
ar trebui să alcătuiască o idee asupra nivelului de competenţe media şi, de aceea, 
asupra nevoilor de educaţie ale femeilor.

Procesul de învăţare se poate îmbunătăţi prin diverse instrumente de formate cu 
scopul de a îmbunătăţi competenţele media şi digitale ale femeilor VaT cu calificări 
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deosebit de slab. Conținutul specific al instrumentelor de învăţare se poate adapta nu 
numai la contextul cultural şi social particular al societăţii din ţara de reşedinţă, dar şi 
la profilul fiecărei femei VaT. Totuşi se sugerează să se organizeze platforma în mod-
ule de învăţare cu conţinut complex în mod progresiv, pe temele mai sus-menţionate 
(fiecare modul poate atunci să cuprindă sub-capitole pentru a furniza un proces de 
învăţare mai complet). Planurile individuale de învăţare pot fi stabilite împreună cu fe-
meile după evaluarea preliminară, pentru a alege de ce module dintre cele propuse 
are nevoie fiecare femeie sau dacă ar putea avea nevoie de toate modulele.

În final, procesul de sporire a competenţelor media se poate facilita prin identificarea 
serviciilor existente pentru aptitudinile digitale/informatice şi trimiterea către aceste 
servicii. Exemplul de activităţi posibile pentru această etapă de dezvoltare se pot 
regăsi în  ANEXA I.

viii. Evaluarea competenţelor: construirea abilităţilor sociale/de viaţă

 ⊲ Introducerea activităţii

Această activitate include instrumentele şi informaţiile pentru acordarea sprijinului 
şi a îndrumării unei femei VaT spre dezvoltarea abilităţilor ei sociale, pentru a-i spori 
şansele de acces la piaţa muncii.

Aptitudinile sociale sunt legate de atitudinile personale, intuiţie, aptitudinile de comu-
nicare etc. şi sunt considerate la fel de importante ca şi competenţele tehnice pentru 
obţinerea unui loc de muncă71.

Unele dintre cele mai importante competenţe sociale sunt considerate următoarele:

 ⊲ Comunicarea, inclusiv ascultarea, negocierea, persuasiunea, prezentările şi co-
municaţia verbală; 

 ⊲ Gândirea critică, inclusiv creativitatea, observaţia critică, rezolvarea de probleme 
şi flexibilitatea;

 ⊲ Poziţia de lider, inclusiv gestionarea şi soluţionarea conflictelor, luarea de decizii, 
facilitarea, managementul şi supervizarea;

71 „Importanţa competenţelor sociale”, European Youth Portal, 2018, https://europa.eu/youth/es/
article/53/54735_en
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 ⊲ Atitudinea pozitivă, cu referire la încredere, cooperare, răbdare şi amabilitate;

 ⊲ Lucrul în echipă, inclusiv acceptarea feedback-ului, sensibilizarea la diversitate, 
socializarea, conştiinţa de sine;

 ⊲ Etica muncii, precum continuarea sarcinii, auto-supervizarea, perseverenţa şi 
credibilitatea.

 ⊲ Ce este de făcut

Etapa 1:

Identificarea nevoii

Deoarece competenţele sociale sunt mai greu de definit şi evaluat, este o sarcină 
dificilă cuantificarea lor. Chestionarele precum cele propuse în acest ghid72 pot fi us-
tensile utile pentru evaluarea nevoilor unei femei şi pentru identificarea aptitudinilor 
mai sus-menţionate care pot fi îmbunătăţite. Pe baza rezultatelor chestionarelor ce 
evaluează competenţele sociale identificate mai sus, şedinţele de formare se pot 
concepe şi adapta la nevoile sale specifice.

Etapa 2:

Dezvoltarea competenţelor sociale

Modulele din Anexa II includ exerciţiile de experienţă propuse drept moduri eficiente 
de a dezvolta aptitudinile de mai sus, cât şi unele activităţi existente disponibile on-
line.

Sunt multe provocări şi obstacole privind calificarea şi educaţia continuă pentru fe-
meile VaT. Unele dintre provocări privesc femeia/persoana însăşi, în timp ce altele 
privesc mediul şi oportunităţile din ţara de şedere. De exemplu:

 ⊲ Probleme structurale de obţinere a permisului de şedere sigur şi a paşaportului 
(de exemplu întârzieri cronofage şi obstacole birocratice);

72 Chestionarele propuse se pot găsi la următoarele linkuri şi pot fi adaptate la nevoile prestatorului 
de servicii şi ale femeii: https://blog.peoplefirstps.com/connect2lead/soft-skills-assessment-ques-
tionnaire-to-identify-your-blind-spots, https://hundred5.com/blog/100-soft-skills-questions-to-help-
you-hire-top-talent
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 ⊲ Lipsa de sau prea puţine cunoştinţe de limbă locală;

 ⊲ Lipsa experienţei în muncă recunoscute în ţara de şedere şi lipsa orientării pro-
fesionale adecvate, care poate duce la aşteptări nerealiste faţă de oportunităţile 
furnizate în ţara de reşedinţă;

 ⊲ Lipsa de stigmatizare, discriminare şi marginalizare care le afectează în mod grav;

 ⊲ Normele culturale şi religioase privind rolurile de gen şi stereotipurile, care împ-
iedică autonomia femeilor şi accesul lor la educaţie;

 ⊲ Lipsa documentelor care certifică nivelul lor de educaţie din ţara de origine;

 ⊲ Obligaţiile de îngrijire a copilului şi lipsa mediului de sprijin pentru a le ajuta în 
viaţa zilnică;

 ⊲ Lipsa mijloacelor financiare pentru cursurile de limbă şi vocaţionale sau alte 
forme de educaţie şi/sau lipsa programelor adecvate pentru educaţia continuă şi 
instruirea vocaţională în ţara de şedere;

 ⊲ Oportunităţile existente pentru instruire numai în domeniile de lucru cu calificări 
reduse, unde plăţile sunt reduse.

ix. Evaluarea competenţelor: calificarea suplimentară şi oportunităţile de 
instruire

 ⊲ Introducerea activităţii

Această secţiune explorează procesul de dobândire a calificărilor suplimentare pent-
ru piaţa locurilor de muncă. Se consideră un proces de responsabilizare pentru că nu 
este numai îndreptat spre dezvoltarea cunoştinţelor şi a aptitudinilor, dar şi spre spori-
rea auto-încrederii şi a auto-respectului. Pe baza punctelor lor forte, scopul acestei 
etape este motivarea ca femeia să fie activă, să ia iniţiativa şi să aibă înţelegerea 
propriilor aptitudini şi resurse în relaţie cu realizarea profesională.
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 ⊲ Ce este de făcut

Etapa 1:

Evaluarea punctelor forte şi a nevoilor femeilor VaT în relaţie cu calificarea şi 
educaţia

• Explorarea atitudinilor şi a dorinţelor femeii VaT spre oportunitatea pentru califi-
care şi educaţie suplimentare.

• Cum percepe oportunitatea de a obţine un venit? Care sunt dorinţele şi obiec-
tivele ei? Care sunt ideile ei de sporire a şanselor de a lucra şi de a avea un 
venit  independent? Care sunt temerile şi barierele ei?

• Exploraţi şi mai mult punctele forte, aptitudinile şi resursele de găsire a unui loc 
de muncă.

• Ce tip de aptitudini şi calificări îi sunt necesare pentru a găsi locul de muncă pe 
care îl doreşte? Ce aptitudini şi cunoştinţe are pentru obţinerea lui? Există per-
soane în comunitatea ei care o susţine, există exemple bune pe care le poate 
urma? Are nevoie de calificare şi formare suplimentare? Ce tip? Ar beneficia 
de programe specializate de formare vocaţională? Are femeia VaT obiective 
realiste de angajare proporţionale cu capacităţile, aptitudinile şi nivelul ei de 
educaţie, pe de o parte şi oportunităţile disponibile de angajare, pe de alta?

Etapa 2:

Acordarea sprijinului şi a consilierii individuale

Sprijinul în procesul de dobândire a calificării şi a educaţiei suplimentare are drept 
scop pregătirea unui plan durabil de instruire pentru femeia VaT. Acesta ar putea cu-
prinde dezvoltarea de cunoştinţe de bază despre instruire şi oportunităţile educaţio-
nale din ţară şi instituţiile şi reglementările de învăţământ; aptitudini pentru auto-prez-
entare; orientare în situaţia de pe piaţa locurilor de muncă; dezvoltarea unei strategii 
realiste pentru găsirea unui loc de muncă în conformitate cu calităţile şi capacităţile 
acesteia; identificarea şi selectarea, împreună cu ea, a oportunităţilor adecvate şi 
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realiste de instruire. Cuprinde şi explicaţii pentru femeie despre angajarea proprie şi 
responsabilitatea de a fi înscrisă la cursuri – trebuie să ajungă la timp la fiecare lecţie, 
trebuie să participe la ore, nu trebuie să absenteze din niciun motiv, trebuie să îşi 
efectueze sarcinile care îi sunt date, să se pregătească pentru următoarea oră  etc.s:

Ponturi:
Sprijiniţi VaT asigurându-i informaţiile şi îndrumarea. Nu întreprindeţi acţiuni pentru 
ea sau în numele ei. Trebuie să ţină cont de propriile opinii pentru educaţie, pentru 
alegerea cursurilor adecvate pentru ea şi pentru înscriere şi frecventare. Discutaţi 
fiecare pas şi încurajaţi-o. Interveniţi numai când este chiar necesar.

Etapa 3:

Asiguraţi trimiterea în siguranţă

Trimiteţi victima la Birourile pentru ocuparea forţelor de muncă, programele de cali-
ficare, programele de educaţie continuă, instruire vocaţională etc. Cu toate acestea, 
pentru siguranţa trimiterii, trebuie să se muncească mult în sens proactiv pentru a se 
asigura că mediul extern (de exemplu instituţia/actorul, personalul, spaţiul etc.) este 
deja gata şi instruit/sensibil la acceptarea acestei trimiteri:

 ⊲ Evaluarea pieţei locurilor de muncă şi a oportunităţilor de angajare;

 ⊲ Sensibilizarea şi implicarea agenţiilor de state de ocupare a locurilor de muncă;

 ⊲ Sensibilizarea şi implicarea recrutorilor;

 ⊲ Sensibilizarea şi implicarea angajatorilor;

 ⊲ Angajamentul cu sectorul privat pentru donaţii în vederea perfecționării calificării 
şi a educaţiei  VaT şi mai târziu angajarea lor;

 ⊲ Construirea de parteneriate şi reţele cu organizaţiile care asigură instruirea vo-
caţională şi plasarea pe piaţa muncii;

 ⊲ Susţinerea serviciilor educaţionale şi de învăţământ gratuite pentru femeile VaT.

Activităţile enumerate mai sus sunt câteva exemple. Ele presupun eforturi şi trebuie 
să fie printre priorităţile organizaţiilor care asigură integrarea femeilor VaT.
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x. Consiliere despre funcţia pieţei locurilor de muncă

 ⊲ Introducerea activităţii

Pe durata consilierii cu femeile VaT cu privire la integrarea pe piaţa muncii, este im-
portant să se partajeze cu ele toate punctele esenţiale ale pieţei locurilor de muncă. 
Fără informaţiile adevărate despre cum funcţionează piaţa muncii, pot fi expuse 
abuzurilor şi exploatării. De exemplu, trebuie să fie instruite să pună întrebări şi să 
cunoască termenele angajării înainte de prima zi de muncă, să insiste să semneze 
un contract, să negocieze un salariu decent pentru muncă şi standardele din ţara 
de şedere. Este necesar să se aloce timpul apropriat pentru această activitate, care 
poate fi chiar mai mare de 2 ore. Dacă este necesar, prevedeţi sprijinul unui expert 
specializat în dreptul muncii73.

 ⊲ Ce este de făcut

Etapa 1:

Recomandări privind conţinutul unui contract

Puneţi la dispoziţia femeii VaT informaţiile privind contractele sau declarațiile scrise 
echivalente, ce explică că cel puţin următoarele informaţii trebuie să fie cuprinse în  
condiţiile de muncă, cu referire la legile naţionale relevante:

 ⊲ Părţile la contractul de muncă (angajatorul şi angajatul);

 ⊲ Locul de muncă: dacă nu este un loc de muncă fix, documentul trebuie să 
sublinieze că angajatul va lucra în diverse locuri şi să menţioneze sediul social al 
organizației;

 ⊲ Funcţia, gradul, categoria de muncă sau fişa de post/descrierea pe scurt a sar-
cinilor;

 ⊲ Data începerii şi durata contractului, dacă contractul este temporar;

 ⊲ Numărul de zile de concediu anual plătit;

73 Activităţile şi şedinţele trebuie să fie personalizate după nevoile fiecărei femei.
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 ⊲ Durata perioadelor de preaviz pentru dumneavoastră şi angajat, dacă o parte 
denunţă contractul;

 ⊲ Salariul de bază iniţial, frecvența remuneraţiilor şi orice alte componente ale 
salariului;

 ⊲ Lungimea zilei normale de lucru sau săptămâna de lucru (orele de muncă);

 ⊲ Regulile oricăror contracte colective de muncă ce guvernează condiţiile de 
muncă ale angajatului, dacă este cazul.

Etapa 2:

Îndrumarea femeilor despre diferitele tipuri de contracte

Puneţi la dispoziţia femeii VaT informațiile privind contractele cu normă întreagă şi 
alte tipuri de contracte de muncă subliniind principiul nediscriminării atunci când se 
utilizează forme de angajare care nu sunt standard. Tipurile de muncă non-standard 
sau alte tipuri pot include: contracte de muncă cu durată determinată, contracte de 
muncă cu fracţiune de normă şi munca temporară.

Etapa 3:

Îndrumarea femeilor despre documentele de plată şi impozitarea

Puneţi la dispoziţia femeilor VaT informaţiile despre alte documente relevante: ce 
este şi cum se citeşte un fluturaş de salariu, ce este o scrisoare de demisie şi când 
trebuie să fie semnată, cum se soluţionează obligaţiile de impunere în funcţie de tipul 
de contract, ce este şi cum se completează declaraţi de venit. Furnizaţi informaţiile 
privind serviciile care pot sprijini femeile (de exemplu sindicatele, birourile de asis-
tenţă etc).

Etapa 4:

Sprijin suplimentar privind instruirea şi mentoratul profesional

Sprijiniţi femeile VaT deosebit de vulnerabile cu programele de instruire şi/sau men-
torat profesional ale instituţiilor guvernamentale şi/sau ale organizaţiilor non-guver-
namentale.
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xi. Asistenţă în procesul de căutare a unui loc de muncă

Introducerea activităţii

Sesiunile de consiliere în muncă trebuie să fie executate chiar dacă încă nu este 
relevantă căutarea unui loc de muncă pentru femeia VaT ca urmare a unui statut de 
rezidenţă încă neclar, ceea ce nu îi permite accesul la piaţa muncii, sau a unei posibile 
reveniri în ţara de origine. Şedinţele de consiliere în muncă funcţionează la muncă de 
pregătire. De aceea, când femeia va avea acces la piaţa muncii, va fi mai pregătită şi 
îi va fi în final mai uşor să găsească un loc de muncă ceea ce îi va permite să intre pe 
piaţa locurilor de muncă într-un mod durabil în loc să se grăbească în găsirea unui loc 
de muncă şi să accepte prima ofertă. Cunoştinţele şi aptitudinile dobândite în timpul 
consilierii profesionale vor fi benefice şi în cazul în care se va întoarce în ţara de orig-
ine. Va putea să identifice noi căi în carieră şi va fi mai atentă la modul în care mediul 
de lucru o poate pune din nou într-o situaţie vulnerabilă. Această activitate include un 
set de indicaţii pentru sprijinirea femeilor VaT în activităţile de căutare a unui loc de 
muncă, de contactare a angajatorilor şi negociere a contractelor.

Fiecare femeie va fi evaluată în mod individual pe baza proiectului/planului de inte-
grare propriu, pentru a stabili obiectivele realiste adecvate nu numai nevoilor, apti-
tudinilor şi calificărilor sale personale, dar şi oportunităţilor disponibile în ţară şi în 
regiune. Este foarte important să aveţi o abordare care ţine cont de egalitatea de gen 
când se discută cu femeia VaT, ţinând cont de dimensiunea de gen în sprijinirea ei în 
găsirea unui loc de muncă şi contactarea angajatorilor. Trebuie să ajutaţi femeile VaT 
să-şi realizeze potenţialul şi să se pregătească pentru provocările zilnice de care este 
posibil să nu fie conştiente, ţinând cont de experienţele şi contextul specifice genului.

 ⊲ Ce este de făcut

Etapa 1:

Prezentarea pieţei locurilor de muncă şi cartografierea părţilor interesate în cău-
tarea unui loc de muncă

Pe baza profilului profesional personalizat, veţi furniza informaţii în sectoarele de 
muncă pentru care fiecare femeie VaT este potrivită. Motivaţia şi acţiunile personale 
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ale fiecărei femei VaT pentru găsirea unui loc de muncă trebuie să fie evaluate şi 
trebuie să se identifice şi alte acţiuni de sprijin (de exemplu susţinerea în crearea 
unui CV, instruirea pentru interviu etc.). Continuaţi cu o cartografiere detaliată a cen-
trelor de ocupare a locurilor de muncă, a instituţiilor ce asigură servicii de susţinere 
a ocupării forţelor de muncă, a agenţiilor de recrutare şi a siturilor pentru căutarea 
locurilor de muncă.

Etapa 2:

Corespondenţa dintre aptitudini şi nevoi şi posturile vacante

În această etapă, fiecare furnizor de servicii trebuie caute şi posibilitățile de angajare/
posturile vacante pe baza profilului profesional personalizat al fiecărei femei. Aceste 
posturi vacante trebuie să se potrivească aptitudinilor, experienţei, nivelului de edu-
caţie, nevoilor şi preferinţelor femeii. În urma acestui lucru, discutaţi despre setul de 
posibilităţi propuse împreună cu ea şi reflectaţi asupra următoarelor:

 ⊲ dacă sunt tangibile,

 ⊲ dacă le satisfac nevoile şi

 ⊲ dacă este o nevoie de sprijin în depunerea candidaturii pentru un post, în 
participarea la un seminar de consolidare a aptitudinilor sociale/de viaţă şi/sau 
urmărirea experienţei în muncă.

La finalul acestui proces, fiecare femeie trebuie să fie mai încrezătoare şi mai capabilă 
să caute şi să identifice posturile vacante şi oportunităţile de muncă pe baza nevoilor 
şi a aptitudinilor ei reale. Este esenţială sprijinirea femeilor să contacteze angajatorii 
(de exemplu asigurarea unui spaţiu liniştit, a unor linii mobile/fixe pentru apel, căutar-
ea de cât mai multe informaţii despre locul de muncă, solicitarea recomandărilor de 
la diferite contacte despre etica angajatorilor). Cu toate acestea, contactarea directă 
a angajatorilor în numele femeilor se poate dovedi contraproductivă pe termen lung, 
deoarece poate părea că o discreditează. 

Etapa 3:
Adaptarea CV-ului

Pe baza anunţurilor de locuri de muncă găsite, CV-ul femeii trebuie să fie adaptat 
pentru a reflecta aptitudinile şi cerinţele specifice ale locului de muncă.
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Etapa 4:
Simularea interviului

Simularea este unul dintre cele mai bune moduri de instruire pentru un interviu pentru 
obţinerea unui loc de muncă. Toate aspectele interviului trebuie să fie date înainte de 
practică (detaliile angajatorului, fişa postului). Luând rolul de evaluator/intervievator, 
o veţi ajuta să capete experienţă în procesul interviului pentru obţinerea unui loc de 
muncă şi să primească feedback valoros, care o va ajuta să fie pregătită pentru un 
interviu reuşit.

Etapa 5:
Sprijin în negocierea contractelor

O bună pregătire este esenţială pentru succesul negocierii unui contract. Sprijiniţi fie-
care femeie prin explicarea termenelor contractului, traducerea acestuia (dacă este 
cazul) şi feedback-ul privind termenele, pe baza nevoilor fiecărei femei. Dacă este 
necesară o consiliere juridică suplimentară, prestatorii de servicii trebuie să găsească 
sprijin la departamentul juridic al propriilor organizaţii.

Etapa 6:
Monitorizarea 

Fiecare femeie trebuie să fie sprijinită în fiecare etapă a procesului de găsire a unui 
loc de muncă. Monitorizați-i şi evaluaţi-i progresul spre integrare pe piaţa locurilor de 
muncă, şi asiguraţi-i îndrumare, pentru a aborda orice dificultate sau problemă.

xii. Furnizarea de informaţii despre înfiinţarea de întreprinderi sociale şi 
microîntreprinderi, inclusiv accesul la finanţare pentru susţinerea pe calea 
antreprenoriatului

Introducerea activităţii

Această acţiune cuprinde un set de recomandări pentru furnizarea informaţiilor de-
spre demararea şi operarea unui start-up social sau a unei microîntreprinderi.
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 ⊲ Ce este de făcut

Etapa 1:
Crearea profilurilor profesionale individuale

Vedeţi Activitatea V de mai sus.

Etapa 2:

Identificarea şi prezentarea unei idei de afacere

Pe baza informaţiilor strânse în prima etapă, identificaţi dacă femeia este interesată să 
înceapă o afacere. După aceea, puteţi ghida femeia să-şi formeze propria idee într-un 
model de plan de afaceri pe scurt (de exemplu piaţa de operare, acoperirea nevoilor, 
concurenţa, produsul şi/sau serviciile, vedeţi TabeluI din Anexa III).

Scopul acestei analize este, în primul rând, să se identifice dacă modelul de afacere 
este viabil în contextul actual de afaceri şi, în al doilea rând, aptitudinile necesare, cât 
şi nivelul şi tipul de sprijin necesar pentru punerea în practică a ideii de afaceri (de 
exemplu mentorat, instruire, dezvoltarea unui plan de afaceri, accesarea schemelor 
financiare, seminarii de formare etc.).

Dacă nu este viabil un model de afaceri, încercaţi să ghidaţi fiecare femeie în selec-
tarea sectorului economic sau a profesiei apropriate, pe baza profilului profesional 
personalizat. Viabilitatea fiecărui model de afaceri ar trebui să fie evaluată prin criterii, 
utilizând un tabel de scor echilibrat, ca cel prezentat în Anexa III (vedeţi Tabelul II din 
Anexa III).

Produsul/Serviciul

• Ce problemă soluţionează compania?

• Se potriveşte pe piaţa de produse?

• Este un segment clar de clienţi pe care compania îl are în vedere?

Echipa - Antreprenorul (femeia VaT)

• Care este experienţa echipei pentru a putea livra planul de afaceri?

• Câte cunoştinţe are echipa despre piaţa şi mediul operaţional din care fac parte?



 

GHID PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACTIVITĂŢILOR

70

Piaţa

• Există produse/servicii similare pe piaţă? Dacă da, aceste produse/servicii sunt 
mai bune pentru soluţionarea problemei sau produsul/serviciul conceput o 
rezolvă mai bine?

• Cât de inovator şi convenabil este produsul/serviciul?

• Există obstacole pentru intrarea pe piaţă?

• Cine sunt concurenţii şi au resurse şi capacităţi semnificative?

• Există multe substitute disponibile pe piaţă la un preţ similar/mai mic?

Modelul de afacere

• Ce generează venit?

• Se poate face scalabilitate la un preţ mic/cu resurse puţine?

• Aveţi venituri înainte de cheltuieli?

Etapa 3:

Informaţiile despre serviciile de sprijin
În această etapă, puteţi trece la cartografierea detaliată a tuturor organizaţiilor prin 
furnizarea de:

 ⊲ mentorat, instruire şi servicii de consultanţă, precum incubatoarele de afaceri,

 ⊲ micro-finanţare pentru noile afaceri şi

 ⊲ servicii de formare/seminarii educaţionale.

Această listă trebuie să fie actualizată în mod regulat şi să se furnizeze informații nu-
mai pentru organizaţiile care prestează servicii gratuit/organizaţiile al căror onorariu 
este complet eligibil prin schemele financiare. Pe bata maturităţii ideii de afaceri, cât 
şi pe baza nevoii pentru sprijin ulterior, puteţi trimite femeia spre organizaţiile care 
prestează serviciile relevante.
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xiii. Trimitere spre alte servicii

Introducerea activităţii

Trimiterea eficientă a unei femei VaT spre alţi prestatori de servicii depinde de un 
număr de aspecte. Condiţiile necesare pentru accesarea şi utilizarea unui serviciu 
trebuie să fie verificate înainte de orice astfel de trimitere. Acestea nu includ numai 
condiţiile explicit stabilite de un prestator de servicii, ci şi aspecte care pot facilita sau 
inhiba utilizarea unui serviciu. Siguranţa este un element important al procesului de 
trimitere. Trimiterea sigură înseamnă că drepturile femeii vor fi respectate şi serviciile 
prestate de alte instituţii sau organizaţii nu creează niciun risc pentru victimă, precum 
marginalizarea, stigmatizarea sau excluderea pe baza trecutului acesteia.

 ⊲ Ce este de făcut 

Etapa 1:

Examinarea accesibilităţii, a fiabilităţii şi a siguranţei unui serviciu

Aveţi în vedere următoarele aspecte când examinaţi accesibilitatea, fiabilitatea şi sig-
uranţa unui serviciu (lista de întrebări nu este exhaustivă şi poate fi întotdeauna adap-
tată în conformitate cu circumstanţele particulare ale unei femei VaT):

• Cine are dreptul să utilizeze serviciul? (adică vârsta, genul, restricţiile statutului de 
rezidenţă etc.).

• Condiţiile preliminare limitează serviciul pentru persoanele care au un anumit 
statut de rezidenţă şi dacă da, femeia are titlul de rezidenţă necesar? (de exem-
plu unele servicii pot fi disponibile persoanelor care au primit statutul de azilant, 
dar nu solicitanţilor de azil).

• Accesul pe piaţa muncii este o cerinţă? Şi dacă da, ce fel de cerinţă? Este nece-
sar accesul la piaţa muncii sau un anumit tip de muncă sau un permis de muncă?

• Care sunt cerinţele de limbă? Dacă nu se stabileşte nicio cerinţă oficială de lim-
bă, cât de util va fi serviciul pentru o femeie pe baza nivelului său de competenţe 
lingvistice?

• Ce nivel de alfabetizare este necesar şi ce nivel de alfabetizare are femeia?

• Sunt necesare aptitudini necesare şi dacă da, la ce nivel?
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• Serviciul va fi adecvat în mod rezonabil ţinând cont de nivelul de educaţie al 
femeii?

• Pentru femeia cu copii mici: îşi poate aduce copilul/copii sau se furnizează ser-
vicii de îngrijire a copiilor?

• Ce tip de competenţe pot fi necesare?

Etapa 2:

Obţinerea consimţământului femeii

Informaţi femeia privind posibila trimitere. Lăsaţi-o să aleagă, dacă sunt mai multe 
opţiuni, unde să fie trimisă. Nu uitaţi de faptul că trebuie să-şi dea consimţământul.

Etapa 3:

Monitorizarea după trimitere

Încheiaţi procesul de trimitere prin obţinerea feedback-ului atât de la organizația la 
care este trimisă, cât şi de la femeie.



9. Concluzia
Acesta este momentul în care toate părţile interesate, 
de la factorii de decizie politică, la actorii implicaţi şi de 
la Autorităţile publice la actorii societăţii civile ar trebui 
să facă eforturi de proiectare şi de punere în aplicare a 
instrumentelor noi şi inovatoare şi a intervenţiilor pentru 
abordarea unui punct central al provocărilor ce rezultă 
dintr-un context deosebit de dinamic.
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Traficul rămâne o problemă socială majoră pentru multe victime din toată lumea şi 
societăţi în general. Factorii de decizie politică şi profesioniştii de teren ar trebui să 
menţină în priorităţile lor principale răspunsurile pentru combaterea traficului pe ur-
mătorii ani. Consorţiul TOLERANT, prin activităţile proiectului ce vizează sublinierea 
condiţiilor specifice şi a provocărilor cu care se confruntă Femeile resortisante ale 
ţărilor terţe victime ale traficului de persoane pentru exploatarea sexuală sau ale al-
tor forme de violenţă bazată pe gen. Prezentul Ghid întocmit de Consorţiu a aspirat 
să lămurească o zonă mai puţin explorată; capacitatea de integrare profesională a 
Victimelor traficului. Deşi multe organizaţii prestează astfel de servicii, lipsea un Ghid 
detaliat şi comprehensiv. Cu toate acestea, Ghidul nostru este doar un indicator al 
diverselor activităţi şi etape pe care un profesionist în teren le poate întreprinde. Con-
firmăm că fiecare caz este unic şi actorii implicaţi trebuie să aibă o abordare personal-
izată pe baza nevoilor persoanelor. Deşi niciun ghid nu poate substitui experienţa de 
teren a actorilor specializaţi de la faţa locului, credem că cu ajutorul prezentului ghid, 
actorii vor fi sprijiniţi pentru a spori capacitatea de integrare a femeilor VaT. 

Trăim vremuri tulburi, unde ratele șomajului sunt mari în multe din ţările europene. 
Situaţia migranţilor şi mai ales pentru femeile migrante, este chiar mai dificilă cu un 
procent mai mare de muncă în sectorul informal. Pandemia COVID-19 are efecte 
dăunătoare pentru populaţiile migrante în toate sferele vieţii cotidiene, dar a şi revelat 
cât de profund bazate pe gen sunt repercusiunile acesteia. Când vine vorba de fe-
meile migrante care sunt victime ale traficului, situaţia este mai complicată şi deosebit 
de inegală în ce priveşte accesul la drepturi şi servicii, cât şi intervenţiile semnificative 
pentru reintegrarea şi responsabilizarea lor. Acestea fiind spuse, proiecte precum 
TOLERANT şi Ghidurile precum acesta pe care îl citiţi acum contribuie la sporirea 
aptitudinilor actorilor interesaţi şi ar putea duce la sporirea şanselor pentru procesul 
reuşit de integrare pe termen lung. Acesta este momentul în care toate părţile intere-
sate, de la factorii de decizie politică, la actorii implicaţi şi de la Autorităţile publice la 
actorii societăţii civile ar trebui să facă eforturi de proiectare şi de punere în aplicare a 
instrumentelor noi şi inovatoare şi a intervenţiilor pentru abordarea unui punct central 
al provocărilor ce rezultă dintr-un context deosebit de dinamic.



GHID DE SERVICII INTEGRATE

75

 

• Ghidul pentru colaborarea între 
agenţii în gestionarea cazurilor de 
violenţă bazată pe gen - http://www.
gbvims.com/wp/wp-content/up-
loads/Interagen-cy-VBG-Case-Man-
agement-Guide-lines_Final_2017.pdf

• Integrarea: Rolul comunităţilor, al 
instituțiilor şi al statului - https://
www.migrationpolicy.org/article/
integration-role-communi-ties-insti-
tutions-and-state

• IOM şi integrarea migranţilor - 
https://www.iom.int/files/live/sites/
iom/files/What-We-Do/docs/IOM-
DMM-Factsheet-LHD-Mi-grant-Inte-
gration.pdf

• Refugiaţii şi integrarea socială în 
Europa - https://www.un.org/dev-
el-opment/desa/family/wp-content/
uploads/sites/23/2018/05/Robi-la_
EGM_2018.pdf

• Îndrumări pentru intervenţiile în 
violenţa bazată pe gen din structu-
rile umanitare - https://www.unhcr.
org/453492294.pdf

• Forumul de date de combatere 
a traficului, Hubul global de date 
despre traficul de fiinţe umane 
- https://www. ctdatacollabora-
tive.org/story/hu- man-traffick-
ing-and-gender-differ- ences-similar-
ities-and-trends 

• „De ce este genul un factor import-
ant în procesul de traficare pentru 
exploatarea sexuală?”- http://www.
cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/
Training-manual_English.pdf

• Traficul de persoane Ra¬port 
iunie 2019 - https://www.state.gov/
wp-content/up-loads/2019/06/2019-
Traffick-ing-in-Persons-Report.pdf

• Al doilea raport privind progresul 
făcut în lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane (2018) conform cer-
inţelor Articolului 20 al Directivei 
2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane 
și protejarea victimelor acestuia - 
https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/what-we-do/
policies/european-agenda-secu-ri-
ty/20181204_com-2018-777-re-
port_en.pdf

• Monitorizarea şi evaluarea integră-
rii migranţilor vulnerabili din Grecia, 
ASSESS Integrarea migranţilor 
vulnerabili, Dia Anagnostou, Eda 
Gemi, Februarie 2015, ELIAMEP

• Statistica privind traficul de fiinţe 
umane- http://www.astynomia.gr/in-
dex.php?option=ozo_content&perfo
rm=view&id=76629&Itemid=73&la
ng=
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Modulul 1: Gestionarea informaţiilor74

Scopul general al modulului:

• Identificarea lacunelor de educaţie 
privind gestionarea informaţiilor de-
spre competenţele digitale;

• Localizarea informaţiilor corecte în 
browserul web;

• Înţelegerea modului în care infor-
maţiile sunt accesate de un motor 
de căutare (de exemplu motorul de 
căutare google);

• Informaţii despre recuperarea, sto-
carea şi organizarea informaţiilor de 
pe suporturile digitale;

Modulul 2: Colaborarea75

Modulul asigură o prezentare generală 
reţelelor sociale celor mai populare şi 
cum se colaborează online cu alţi utili-
zatori, cât şi modul de interacţiune sig-

74 Pentru o listă mai specifică a activităţilor pentru executarea ca parte a acestui mod-
ul, vă rugăm să vizitaţi: https://medlitproject.eu/elearning/courses/information-manage-
ment-unit-1-how-to-search-informa-tion/?tab=tab-overview

75 Vizitaţi pagina pentru activitățile specifice şi exerciții: https://medlitproject.eu/elearning/courses/
collaboration/?tab=tab-curriculum

76 Activităţile şi ideile pentru modul se pot găsi în următorul link: https://medlitproject.eu/elearning/
courses/module-4-creation-of-content-and-knowledge/?tab=tab-curriculum

77 Vizitaţi această pagină pentru o idee mai detaliată asupra cuprinsului specific al acestui modul: 
https://medlitproj-ect.eu/elearning/courses/module-5-ethics-responsibility/?tab=tab-curriculum

ură şi adecvată. 

Modulul3: Crearea de conţinut76

Acest modul vizează instruirea femeilor 
VaT despre cum să creeze un docu-
ment online de bază şi asistarea lor în 
utilizarea instrumentelor digitale pent-
ru Căutarea unui loc de muncă. Acest 
modul se concentrează şi asupra creării 
unui CV şi a unor scrisori de intenţie, cât 
şi încărcarea lor în mediul online.

Modulul 4: Utilizarea etică a  Internet-
ului77

Acest modul se concentrează asu-
pra partajării importanţei siguranţei şi 
a eticii în utilizarea Internetului. Acest 
lucru este important, ţinând cont că 
femeile VaT ce beneficiază de servici-
ul dumneavoastră de sprijin ar putea 
fi deja utilizatori activi, prin intermediul 
Facebook şi al altor medii sociale. 

ANEXA I: Exemplul activităţilor posibile pentru 
dezvoltarea etapei: „Limba şi competenţele (media)”
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Modulul 5: Utilizarea tehnică a com-
puterului78

Acest modul vizează instruirea femeilor 
VaT asupra aspectelor mai tehnice de 
utilizare  a unui computer şi cum să se 
profite de diversele funcţionalităţi ale 
computerului (de exemplu stocarea în 
siguranţă a datelor şi a informaţiilor).

78 Vizitaţi această pagină: https://medlitproject.eu/elearning/courses/module-7-technical-opera-
tions/?tab=tab-curriculum

Modulul 6: Prezentarea, conştiinţa de 
sine

Primul modul vizează sporirea apti-
tudinilor de comunicaţie de bază şi a 
conştiinţei de sine ale femeilor, toate 
necesare pentru comunicaţia zilnică şi 
un mediul de lucru colegial, cu utilizarea 
activităţilor de spargere a gheţii.

Rugaţi femeile să se prezinte în grup 
sau consilierului, numind cinci caracter-
istici de bază proprii.
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Modulul 1: Dezvoltarea aptitudinilor 
de prezentare, comunicare verbală, 
ascultare, lucru în echipă, negociere, 
persuasiune, luarea de decizii79. 

Acest modul vizează dezvoltarea ap-
titudinilor care sunt necesare în multe 
profesii şi în interacţiunile zilnice, inclu-
siv comunicarea verbală, ascultarea, 
munca în echipă, prezentarea, nego-
cierea şi persuasiunea. Următorul ex-
erciţiu vizează şi îmbunătăţirea aptitu-
dinilor lor de soluţionare a problemelor 
şi a flexibilităţii.

Exerciţiul de experienţă propus: Stu-
diile de caz

Instrucţiunile: Prezentaţi femeilor par-
ticipante o problemă legată de mediul 
de lucru şi cereţi opiniile lor individuale 
asupra problemei, vizând găsirea unei 
soluţii [10 min.]. Când toate şi-au expri-
mat punctele de vedere, împărţiţi-le în 
grupuri mici pentru a face schimb de 
opinii şi a hotărî asupra unei soluţii co-
mune [10 min.]. Când toate echipele ter-
mină, vor prezenta înţelegerea lor şi vor 
face schimb de idei cu celelalte echipe 
şi vor încerca să le convingă că soluţia 
lor este mai practică. La încheierea dis-

79 https://medlitproject.eu/elearning/courses/module-7-technical-operations/?tab=tab-curric-ulum
80 Activităţile existente şi teoria pe aceste teme se regăsesc la următorul link: https://www.dropin- 
project.eu/course/module-2-critical-thinking/

cuţiei, toate echipele trebuie să decidă 
asupra soluţiei comune [20 min.].

Problema 1: Compania lui Sarah are 
o şedinţă pe care ea o coordonează. 
Pe durata întâlnirii, este multă tensiune 
din partea a doi membri ai consorţiului. 
Cum ar trebui să soluţioneze Sarah situ-
aţia?

Problema 2: Haley lucrează într-o 
clinică veterinară şi trebuie să scrie o 
reţetă pentru unul dintre clienţi, dar 
computerul nu funcționează. Ce trebuie 
să facă Haley?

Modulul 2: Gândirea critică, obser-
vaţia critică, rezolvarea problemelor.

Acest modul vizează dezvoltarea ap-
titudinilor de gândire critică ale femeii, 
inclusiv creativitatea, observaţia critică 
şi rezolvarea de probleme, pentru a le 
responsabiliza şi echipa cu aptitudinile 
de mai sus care le vor ajuta în găsirea 
unui loc de muncă80.

Exerciţiul de experienţă propus: Teatru 
Fo¬rum/Teatrul oprimaţilor

Instrucţiunile: Prezentaţi femeile partic-
ipante în exerciţiu explicând că unele 

ANEXA II: Exemplu de activităţi posibile pentru 
dezvoltarea etapei: „Construirea abilităţilor sociale/
de viaţă”
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dintre ele vor executa un scenariu, iar 
restul vor adăuga propriile idei despre 
cum ar putea îmbunătăţi respectiva 
situaţie. Explicaţi-le că acest exerciţiu 
vizează dezvoltarea gândirii critice, in-
clusiv creativitatea, observaţia critică şi 
soluţionarea de probleme în mediul de 
lucru.

Scenariul: Două femei lucrează în ture 
ca secretare într-o mică clinică de pe-
diatrie. După o neînţelegere despre 
programări, doi pacienţi vin la aceeaşi 
oră şi sunt frustraţi. Cele două femei 
trebuie să găsească un mod creativ de 
soluționare a problemei şi să respecte 
situaţia pentru a o gestiona.

Informare: după prezentarea scenar-
iului, întrebaţi femeile ce cred că ar fi 
făcut şi care cred că e cea mai bună 
soluţie.

Modulul 3: Gestionarea şi soluţionar-
ea conflictului, facilitarea

Prezentul modul vizează prezentarea 
pentru femei a unui mod eficient de a 
gestiona şi soluţiona conflictele şi elib-
era tensiunea din mediul de lucru. Prac-
ticile de justiţie reparatorie se dovedesc 
eficiente81; medierea şi cercurile repara-
torii sunt recomandate pentru soluţion-
area conflictelor şi crearea unui mediu 

81 “Recommended Standards for School-Based Peer Mediation Programmes 2007”, The Association 
for Conflict Resolution (2007) - https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recom-
mended_Standards_for_Sc.pdf
82 “School Mediation: Educating students in the management of violence and bullying”, Artinopou-
lou,V., 2010. 

propice de lucru. Consilierul va prezen-
ta şi explica femeilor cum funcționează 
Metodele de justiţie reparatorie.

Ca proces, medierea se referă la dez-
voltarea unui context structurat pentru 
interacţiunea cu părţile principale, cu 
participarea unui terţ imparţial fără „put-
ere”, astfel încât punctele de vedere 
asupra incidentului şi sentimentele 
părţilor la dispută sunt exprimate. Părţile 
la dispută atunci vor propune soluţii pe 
care se angajează să le respecte, cu 
scopul de a restaura relaţiile şi daunele 
suferite de victimă, cât şi pentru satisfa-
cerea sentimentul de justiţie al părţilor 
interesate.

Medierea presupune82

 ⊲ Participarea voluntară: persoanele 
vor participa voluntar şi nu vor fi pre-
sate de mediatori sau alt personal în 
nicio etapă a procesului;

 ⊲ IImparţialitatea: mediatorul lu-
crează întotdeauna imparţial, evitând 
prejudecăţile, stereotipurile şi orice 
altceva ce poate favoriza pe una din-
tre părţi;

 ⊲ Evitarea conflictului de interese: 
mediatorul trebuie să evite orice ca-
zuri de interes personal;

https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf
https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf
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 ⊲ Evitarea conflictului de interese: 
mediatorul trebuie să evite orice ca-
zuri de interes personal;

 ⊲ Încrederea: mediatorul are încrede-
re în propriile aptitudini, competenţe 
şi cunoştinţe, dar fără să arate „put-
ere”. În cazul în care nu poate aplica 
metoda, trebuie să întrerupă proce-
sul;

 ⊲ Confidenţialitatea: orice se spune 
pe durata procesului trebuie să fie 
confidenţial şi acest lucru trebuie să 
se clarifice înainte de începerea şed-
inţelor;

 ⊲ Calitatea procesului: mediatorul 
trebuie să gestioneze fiecare caz cu 
egalitate, respect şi onestitate, ur-
mând regulile de bază care au fost 
stabilite dinainte;

 ⊲ Publicitatea şi promovarea: medi-
atorul promovează procesul de me-
diere, dar nu trebuie să facă promisi-
uni cu privire la anumite rezultate ale 
procedurii şi nu comunică niciun caz 
fără acord;

 ⊲ Avansul în practica de mediere: 
mediatorul trebuie să încerce să în-
veţe din experienţele altora pentru a 
deservi mai bine oamenii în conflict 
şi socializarea cu alţi mediatori.

83 „Şcoala de mediere: educarea studenţilor în managementul violenţei şi al bullyingului”, Artinopou- 
lou,V., 2010.

Etapele medierii83:

 ⊲ Deschiderea şedinţei şi întâmpinar-
ea celor două părţi.

 ⊲ Prezentarea rolului şi a scopului pro-
cedurii şi a valorilor ei: mediatorul 
explică valorile mai sus-menţionate 
colegilor.

 ⊲ Dezvoltarea siguranţei şi a încrederii 
dintre părţi şi spre procedură: per-
soanele convin asupra regulilor şi a 
valorilor procedurii.

 ⊲ Colectarea informațiilor: problema 
se identifică de toate părţile incluse 
şi este descrisă de mediatori, astfel 
încât toată lumea a înţeles problema 
cu siguranţă.

 ⊲ Stabilirea obiectivelor şi a punctelor 
de vedere: fiecare parte descrie ele-
mentele care sunt importante pentru 
ei.

 ⊲ Exprimarea sentimentelor: fiecare 
parte explică cum incidentele/situ-
aţia le-a făcut să se simtă, cât şi mod-
ul în care simt una faţă de cealaltă, 
urmând valoarea respectului.

 ⊲ Exprimarea sentimentelor: fiecare 
parte explică cum incidentele/situ-
aţia le-a făcut să se simtă, cât şi mod-
ul în care simt una faţă de cealaltă, 
urmând valoarea respectului. În ca-
zul în care participanţii nu pot găsi o 
soluţie împreună, mediatorul poate 
trece la o propunere, dacă părţile se 
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autoevaluează şi nu se „va impune” 
niciuneia dintre părţi.

 ⊲ Evaluarea soluţiilor propuse şi con-
cluzia acordului final: ambele părţi 
evaluează soluţiile găsite împreună 
şi stabilesc ce este mai bine pentru 
ele. Soluţia trebuie să fie potrivită şi 
benefică ambelor părţi.

 ⊲ Compunerea unui acord scris şi 
încheierea: este important ca am-
bele părţi să fie de acord asupra 
unei decizii pe hârtie, astfel încât să 
se angajeze să respecte planul. Tre-
buie să convină asupra unei a doua 
sesiuni, pentru a asigura feedback-ul 
asupra procesului.

Cercurile reparatorii sunt ideale pentru 
soluţionarea conflictelor, ce implică mai 
mult de două părţi şi pot contribui şi la 
dezvoltarea unui mediu de lucru mai 
bun, pentru ca fiecare să reflecteze şi 
să participe la soluţionarea problemelor. 
Cercurile nu implică numai cele două 
părţi implicate în conflict, ci şi întregul 
grup care ar fi putut fi afectat de dispută 
şi pot susţine conflictul. Pe durata pro-
cesului, oamenii implicaţi utilizează un 
„instrument de vorbit” pentru a se expri-
ma, ceea ce le dă ocazia să asculte fără 
să aibă obligaţia să răspundă sau să co-
menteze asupra punctului de vedere al 
altei persoane

Etapele cercurilor reparatorii:

 ⊲ Facilitatorul invită toate persoanele/
colegii care vor să participe la pro-
ces să stea în cerc pentru a crea un 

sentiment de comuniune şi alege un 
instrument de vorbit potrivit pentru 
toţi participanţii. Această persoană 
explică faptul că instrumentul de vor-
bit dă ocazia celui care îl ţine să se 
exprime, în timp ce dă participanţilor 
să asculte pe cel ce are instrumen-
tul de vorbit, fără să fie necesar să 
vorbească. Apoi acesta întreabă par-
ticipanţii dacă sunt de acord să re-
specte instrumentul de vorbit; dacă 
toată lumea este de acord, proce-
dura începe. În cazul în care sunt 
obiecţii, facilitatorul le dă instrumen-
tul de vorbit şi le cere să îşi exprime 
obiecţiile şi să le discute.

 ⊲ Cel care gestionează cercul începe 
o conversaţie, în timp ce ţine instru-
mentul de vorbit. Ei partajează per-
spectiva şi prezintă persoanelor pro-
cedura şi conflictul care a apărut: de 
exemplu „Astăzi, vom partaja gânduri 
şi sentimente despre [problema care 
a apărut] şi încearcă să creeze un 
plan despre modul în care să trateze 
cu respect pe toată lumea. Aş vrea 
să invit pe toată lumea să vorbeas-
că din suflet, să îşi partajeze ideile şi 
punctele de vedere şi să fie deschişi 
la punctele de vedere partajate în 
cerc”. Facilitatorul se exprimă (de ex-
emplu despre cum putem respecta 
alte persoane) şi dă instrumentul de 
vorbit persoanei care stă lângă el.
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Putem pune următoarele întrebări: 

 ⊲ La ce te gândeai atunci’?

 ⊲ Ce gândeai când ţi-ai dat seama ce 
se întâmplă?

 ⊲ Ce ai gândit de atunci?

 ⊲ Cine crezi că a fost afectat?

 ⊲ Ce impact a avut asupra ta şi a ce-
lorlalţi?

 ⊲ Ce a fost cel mai greu pentru tine?

Instrumentul de vorbit trece pe la toată 
lumea pe rând, astfel încât au ocazia să 
se exprime, răspunzând la întrebările 
de mai sus. Apoi discuţia începe, cu 
schimb de opinii pentru a găsi soluţii. 
Facilitatorul poate pune următoarele 
întrebări:

 ⊲ Ce crezi că trebuie să se întâmple 
pentru a îndrepta lucrurile?

 ⊲ Ce ar putea face cineva pentru a 
atenua aceste conflicte?

 ⊲ Ce putem face pentru a se asigura 
că nu se întâmplă din nou?

84 Activităţile şi teoria se găsesc la următorul link: https://www.dropinproject.eu/course/mod-
ule-1-personal-development/

 ⊲ Care sunt paşii asupra cărora con-
venim ca grup şi care este calen-
darul?

 ⊲ Cercul se închide şi facilitatorul re-
zumă cele mai importante decizii 
care trebuie să se ia.

Modulul 4: continuarea sarcinii, au-
to-supervizarea, persistenţa şi încre-
derea

Modulul prezent vizează dezvoltarea 
aptitudinilor organizaţionale ale fe-
meilor, inclusiv gestionarea timpului, 
auto-supervizarea, persistența şi încre-
derea84.

Exerciţiul de exeperienţă propus: Priori-
tizarea sarcinilor

Instrucţiunile: Prezentaţi exerciţiul fe-
meilor – explicând că le veţi pune la 
dispoziţie o listă a sarcinilor ipotetice pe 
care trebuie să le prioritizeze şi să esti-
meze timpul necesar pentru a le duce 
la bun sfârşit. Când toată lumea a ter-
minat, participanţii vor face schimb de 
opinii şi puncte de vedere.
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Lista de sarcini: Asistentul administrativ 

1. Crearea prezentărilor pentru un eve-
niment care are loc în 10 zile

2. Aranjamentele pentru o călătorie 
care va avea loc peste două luni

3. Comandarea materialelor de birou

4. Actualizarea sistemului de activare

5. Răspunsul la e-mailuri

6. Fixarea unei întâlniri pentru reparar-
ea unui foto-copiator stricat

7. Verificarea ocaziilor pentru creşterea 
biroului

Lista de sarcini: Secretara

1. Răspunsul la apeluri şi preluarea de 
mesaje

2. Gestionarea bazei de date

3. Dactilografierea şi corectarea a 
două rapoarte [10 pagini fiecare], pe 
săptămâna viitoare

4. Jurnalul  de facturi şi cheltuieli

5. Organizarea e-mailurilor

6. Legăturile cu clienţii

7. Fixarea întâlnirilor pentru săptămâna 
viitoare
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ANEXA III - TabelulI - Model de afacere

Parteneri cheie Activităţi cheie Propunerile de valoare Relaţii cu clienţii Segmente de clienţi

 ⊲ Cine sunt partenerii cheie?
 ⊲ Cine sunt furnizorii cheie?
 ⊲ Ce resurse cheie achiziţionăm de 

la parteneri?
 ⊲ Ce activităţi cheie execută part-

enerii?

 ⊲ Ce activităţi cheie cer pro-
punerile noastre de valoare?

 ⊲ Canalele noastre de dis-
tribuţie?

 ⊲ Relaţiile cu clienţii?
 ⊲ Canalele de venituri?

 ⊲ Ce valoare livrăm clientului?
 ⊲ Ce probleme ale clienţilor îi 

ajută pe aceştia să soluţioneze?
 ⊲ Ce pachet de produse şi ser-

vicii oferim fiecărui Segment de 
clienţi?

 ⊲ Ce nevoi ale clienţilor satisfa-
cem?

 ⊲ La ce tip de relaţii se aşteaptă fiecare 
segment de clienţi şi cum să le păstrăm?

 ⊲ Pe care trebuie să le stabilim?
 ⊲ Cum se integrează cu restul modelului de 

afaceri?
 ⊲ Cât sunt de costisitoare?

 ⊲ Cum creăm valoarea?
 ⊲ Cine sunt cei mai importanţi 

clienţi ai noştri?

Piaţa Resurse cheie Canale 

 ⊲ Există produse/servicii similare 
pe piaţă?

 ⊲ Sunt obstacole pentru intrarea pe 
piaţă?

 ⊲ Care sunt principalii concurenţi?
 ⊲ Sunt substitute disponibile pe 

piaţă la un preţ similar/mai mic?

 ⊲ Ce resurse cheie impun pro-
punerile de valoare?

 ⊲ Canalele noastre de dis-
tribuţie?

 ⊲ Relaţiile cu clienţii?
 ⊲ Canalele de venituri?

 ⊲ Prin ce canale se ajunge la segmentele 
de clienţi?

 ⊲ Cum ajungem acum la ei?
 ⊲ Cum se integrează Canalele?
 ⊲ Care funcţionează cel mai bine?
 ⊲ Care sunt mai eficiente din punctul de 

vedere al preţurilor?
 ⊲ Cum se integrează în rutina clienţilor?

Structura costului Structura venitului

 ⊲ Care sunt cele mai importante costuri inerente în modelul nostru de 
afaceri?

 ⊲ Care resurse cheie sunt cele mai costisitoare?
 ⊲ Care activităţi cheie sunt cele mai scumpe?

COMPANIA NOASTRĂ ESTE MAI:
 ⊲ Centrată pe costuri (structură de cost mai suplă, propunerea de 

valoare la un preţ redus, automatizarea maximă, externalizarea exten-
sivă),

 ⊲ Value Driven (focused on value creation, 
premium value proposition).

 ⊲ Ce valoare sunt pregătiţi să plătească clienţii noştri?
 ⊲ Ce plătesc în mod curent?
 ⊲ Cum plătesc în mod curent?
 ⊲ Cum preferă să plătească?
 ⊲ Cum contribuie fiecare flux de venit la veniturile generale?

GHID DE SERVICII INTEGRATE
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Slab
(0 puncte)

Moderat
(1 punct)

Puternic
(2 puncte)

Excepțional
(3 puncte)

Produsul / 
serviciul

Echipa

Piaţa

Modelul de 
afaceri

Total

ANEXA III – Tabelul II – Punctajul echilibrat
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