
CE ESTE TOLERANT?
„TOLERANT: Rețeaua TransnatiOnaL pentru integrarea forței de 
muncă a persoanelor care sunt victime ale traficului de persoane” 
este un proiect european care are ca scop îmbunătățirea integrării femeilor din 
țări în afara spațiului Uniunii Europene,  victime ale traficului de persoane (VoT) 
in scopul exploatării sexuale, pe piața muncii în țările de destinație și în general 
în UE. prin training-uri ce promovează astfel integrarea economică.

După identificarea și satisfacerea nevoilor de bază ale VoT (cazare, permis de 
ședere, asistență psihologică și socială etc.), ocuparea forței de muncă pare să fie 
cel mai important factor în procesul de integrare, care să permită femeilor să 
devină independente din punct de vedere financiar și încrezătoare în forțele proprii 
termen lung.

CE ACȚIUNI SUNT NECESARE?

În cadrul proiectului TOLERANT, a fost dezvoltată o platformă transnațională de 
rețea informală pentru a sprijini femeile victime ale traficului de persoane. Scopul 
general al rețelei Platformei  TOLERANT, este de a promova schimbul regulat de 
bune practici, experiențe și informații legate de activitațile de bază pentru 
integrarea femeilor în ocuparea forței de muncă. Platforma este dezvoltată în 
beneficiul unei varietăți de actori și părți interesate din Europa și nu numai, care se 
confruntă cu provocări similare cu integrarea forței de muncă a VoT în țările lor.

PLATFORMA REȚELEI TOLERANT

www.tolerantnetwork.com/subscribe/

Proiect Număr: 821655
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AIDRom
AIDRom este o organizație ecumneică fondată în anul 1991 de către 5 Biserici 
Creștine ce actioneaza ca platformă pentru dezvoltare comunitară și asistență 
pentru persoanele vulnerabile.

Organizația își propune să promoveze incluziunea socială a persoanelor 
marginalizate. AIDRom oferă servicii precum: servicii sociale, servicii 
socio-profesionale, protecția drepturilor omului, servicii în domeniul refugiaților 
și migranților, precum și reintegrarrea victimelor traficului de persoane și a 
violenței domestice.

În cadrul proiectului TOLERANT, AIDRom oferă consiliere și asistență 
individuală pentru femei provenite din țări în afara spațiului Uniunii 
Europene, victime ale exploatării sexuale sau potențiale victime, cu 
scopul integrării lor pe piața locală a muncii.

Pentru a primi ajutor în procesul de integrare pe piața muncii, oferim consultanță 
individuală în carieră prin sesiuni de pregătire personalizată și mediem contactul 
cu angajatorii adecvați.

SERVICII FURNIZATE DE AIDROM

DESPRE
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