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RAPORT  

PROIECT PRO SANATATE-IMBUNATATIREA SERVICIILOR MEDICALE 
PENTRU VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE 

        

    Pro Sanatate- Imbunatatirea servciilor medicale pentru victimele traficului de persoane este un proiect realizat cu sprijinul financiar al 

granturilor SEE 2009-2014 Fondul ONG in România Componenta 4 Servicii Sociale si de Bază, a cărui implementare a inceput in Aprilie 2015 

urmand a se finaliza in Martie 2016. Asociatia Pro Refugiu, ONG cu sediul in Bucuresti, detine calitatea de coordonator, avand ca parteneri 

organizatiile Asociatia Global Help Craiova, Fundatia People to People Oradea si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii Targu Mures. 

   Conform rapoarte nationale si internationale Romania este o tara de origine, tranzit si destinatie pentru victimele traficului de persoane, anual fiind 

identificate in medie aproximativ 1000 de persoane conform statisticilor furnizate de Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane 

http://www.anitp.mai.gov.ro/. La nivel european si international exista o serie de rapoarte anuale care prezinta intr-un mod obiectiv dificultatile 

existente la momentul actual in privinta serviciilor de asistenta sociala, medicala, juridica furnizate victimelor traficului de persoane in Romania. 

Raportul privind traficul de persoane publicat la inceputul anului 2014 de catre Departamentul de Stat SUA 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm; Raportul Grupului de experti privind combaterea traficului de persoane (GRETA) al Consiliului 

Europei http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=Publications%2FGreta_Romania. Din aceste documente rezulta faptul ca pentru al 

cincilea an consecutiv autoritatile romane au esuat in a oferi finantare corespunzatoare ONG-urilor care furnizeaza servicii de asistenta si protectie 

victimelor traficului de persoane. Aceasta situatie a dus fie la inchiderea a o serie de organizatii, fie la modificarea obiectului de activitate si axarea 

pe alte grupuri tinta. Putinele ONG-uri care au ramas de-a lungul timpului a furniza asistenta victimelor, au efectuat acest lucru cu resurse financiare 

http://www.eeagrants.org/
http://www.anitp.mai.gov.ro/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=Publications%2FGreta_Romania
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si umane limitate. Printre recomandarile efectuate in rapoartele mentionate se regasesc: necesitatea de imbunatatire a asistentei inclusiv a celei 

medicale; consolidarea colaborarii intre ONG-uri si institutii. 

   Pentru multe dintre victimele traficului de persoane urmarile fizice si mentale ale exploatarilor la care au fost supuse sunt severe si necesita in 

principal tratament pe termen mediu si lung. Fiecaruia dintre stadiile prin care trece o persoana traficata ii sunt asociate o serie de probleme de 

sanatate fizica si mentala. 

  Victimele traficului de persoane reprezinta o categorie sociala cu risc ridicat de excluziune sociala, care necesita un acces corespunzator la un 

pachet complet si complex de servicii de asistenta pe termen mediu si lung, in vederea recuperarii fizice, psihologice si a reintegrarii sociale. Accesul 

victimelor la asistenta este blocat din variante motive precum: existenta unor probleme structurale ale sistemului (servicii limitate in functie de 

fondurile existente), procedurile de acces la servicii medicale nu sunt clare in cazul in care victimele nu au asigurare medicala, imposibilitatea de 

accesare a serviciilor medicale private ca urmare a faptului ca victimele in general nu dispun de resurse financiare necesare in acest sens, personalul 

medical nu este suficient de pregatit in oferirea de asistenta medicala corespunzatoare victimelor, uneori existand o atitudine discriminatorie in raport 

de restul pacientilor si conceptii peiorative in momentul in care se afla ca este vorba despre o victima a traficului de persoane, neexistand o atitudine 

suficient de axata/pacient in astfel de cazuri.  

   Prin intermediul acestui proiect se doresc remediate o serie de lacune existente in privinta serviciilor/asistentei medicale si implicit aducerea la 

indeplinire a recomandarilor efectuate in ultimii ani prin intermediul unor rapoarte internationale privind situatia serviciilor furnizate victimelor in 

Romania. 

   

  Acest raport prezinta principalele activitati implementate de promotor in colaborare cu partenerii sai in perioada Aprilie 2015 – Octombrie 2015 

        

  

INSTRUIREA CADRELOR MEDICALE IN IDENTIFICAREA, ASISTENTA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

    Un prim pas l-a reprezentat incheierea unor acorduri de parteneriat intre Asociatia Pro Refugiu, organizatiile partenere si o serie de unitati 

medicale din sistemul public si de stat. 9 astfel de acorduri au fost deja incheiate in perioada vizata de acest raport de activitate. Conform acestor 

acorduri unitatile medicale din Craiova, Oradea, Targu Mures isi desemneaza personal care sa fie implicat in actiunile de formare in domeniul 

asistentei victimelor traficului de persoane si de asemenea sa furnizeze serviciile de asistenta medicala in functie de problemele de sanatate cu care se 

confrunta grupul tinta. 

  O etapa importanta a constat in instruirea cadrelor medicale prin utilizarea unui sistem de formare mixt (training combinat cu invatarea online). 

Formatorii Asociatiei Pro Refugiu au fost implicati activ in elaborarea unui manual de training Cunostiinte si deprinderi de baza in asistenta 

medicala a victimelor traficului de persoane 
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Manualul cuprinde 6 capitole: Capitolul 1 Introducere. Capitolul 2 Definirea conceptelor (trafic de fiinţe umane, victima, PTSD, trauma fizică şi 

psihică, etc.). Capitolul 3 Fenomenul traficului de persoane (ce este traficul de persoane, tipuri de trafic, victimele traficului, mituri si prejudecati, 

cadrul legislative). Capitolul 4 Identificarea victimelor traficului de persoane (Consecințele fizice si psihologice post trafic, semne si simptome, 

Patologii asociate cu traficul de fiinţe umane, Profilul victimei traficului de fiinţe umane, Copiii victime ale traficului de fiinţe umane). Capitolul 5 

Ghid de conduită pentru specialiștii din sănătate care asistă victime ale traficului de persoane (Principiile de bază în acordarea de asistență 

persoanelor traficate, Construirea relației cu pacientul /clientul, Atitudinea specialiștilor în lucrul cu victimele traficului de persoane-mic ghid de 

conduita, Principii pentru realizarea de interviuri etice și în condiții de siguranță cu victimele traficului, Confidențialitatea și limitele acesteia). 

Capitolul 6 Lucrul in echipa multidisciplinara (Ce este echipa multidisciplinară, Procesul de reabilitare multidisciplinară, Rolul și responsabilitățile 

specialiștilor care lucrează în cadrul echipei multidisciplinare, Drepturile conferite victimelor traficului de persoane). 
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 In perioada 1-3 Octombrie 2015 la Bucuresti a fost organizat un training destinat cadrelor medicale provenind din unitatile medicale partenere si 

mediatorilor sanitari ai promotorului, organizatiilor partenere. Rolul acestui training a fost de a crea o resursa umana apta sa ofere servicii de 

consiliere si asistenta medicala victimelor traficului de persoane, familiarizarea cadrelor medicale cu problematica traficului de persoane si modul in 

care trebuie abordata o victima in procesul de furnizare al serviciilor medicale. 

 

 
 

                                    

       Pe durata training-ului au fost abordate in detaliu aspectele prezentate in manual de training, utilizate studii de caz. De asemenea formatorii au 

publicat pe platforma E-Health http://e-health.prorefugiu.org/ro/acasa/ (realizata in cadrul proiectului) o serie de informatii suplimentare la sectiunea 

cursuri online: Elemente de psihotraumatologie, Direcții în evaluarea medico-legală a victimelor traficului de persoane, Debriefingul specialiștilor, 

Tipuri de traumă și diagnosticul psihiatric, Empatia in relatia cu pacientii victime ale traficului de persoane.  

http://e-health.prorefugiu.org/ro/elemente-de-psihotraumatologie/
http://e-health.prorefugiu.org/ro/directii-in-evaluarea-medico-legala-a-victimelor-traficului-de-persoane/
http://e-health.prorefugiu.org/ro/titlu-de-proba-2/
http://e-health.prorefugiu.org/ro/titlu-de-proba/
http://e-health.prorefugiu.org/ro/empatia-in-relatia-cu-pacientii-victime-ale-traficului-de-persoane/
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    Sistemul mixt de invatare acorda posibilitatea cadrelor medicale sa asimileze informatii atat prin intermediul unui training cat si prin lecturarea 

datelor online accesand platforma proiectului. 

     O alta activitate relevanta pentru consolidarea colaborarii intre ONG-uri si institutii cu rol in asistenta victimelor, lupta impotriva traficului, a 

reprezentat-o organizarea unei mese rotunde la Bucuresti, 26 Octombrie 2015. Printre aspectele discutate s-a numarat si imbunatatirea colaborarii in 

vederea referirii de victime care au nevoie de servicii medicale. La eveniment au participat reprezentanti ai ONG-urilor locale, DGASPC-urilor, 

Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane. 

 

 

 


