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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

FINAL PROIECT 
 

  La finalul lunii Aprilie 2016 s-a incheiat implementarea proiectului Pro Sănătate – Imbunătătirea serviciilor medicale pentru victimele traficului 
de persoane finanțat prin Fondul ONG in Romania, Granturile SEE 2009 -2014. Proiectul a fost coordonat de către Asociatia Pro Refugiu în 
parteneriat cu ONG-urile Asociatia Global Help, Fundatia People to People, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.  
  Pe durata proiectului au fost implementate multiple activităti al căror obiectiv final a constat in imbunătătirea serviciilor de asistentă medical 
acordate victimelor traficului de persoane. Proiectul a inceput cu elaborarea unui manual de training destinat specialistilor din domeniul medical si 
totodata cu realizarea unei platforme E-Health pe care profesionistii din domeniul medical să o poata accesa si obtine informatii privind asistența 
care trebuie acordata grupului tintă. În toamna anului 2015 au fost organizate un training destinat cadrelor medicale și o masă rotundă la care au 
participat reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor române cu rol in asistența victimelor. Tematica evenimentelor a fost axată pe imbunătătirea 
metodelor / tehnicilor de acordare a serviciilor de consiliere si asistenta medicală; consolidarea colaborării între institutii si organizatii non-
guvernamentale în cadrul procesului de identificare – referire – asistență a victimelor. Începând cu anul 2015 si până la finalul proiectului (aprilie 
2016) un număr total de 33 victime ale traficului de persoane au beneficiat de consiliere si asistență medicală. Ultimele luni de proiect au fost 
alocate elaborării unui ghid de bune practici privind serviciile medicale pentru victimele traficului de persoane, publicatie diseminată atât in România 
cât și în străinătate (exemplu Norvegia). 
 În aprilie 2016 a fost organizată o conferință finală de proiect cu participarea a 47 reprezentanti ai institutiilor si ONG-urilor active în domeniul luptei 
împotriva traficului de persoane si al asistenței victimelor din România si Norvegia. Evenimentul a fost unul comun pentru ambele proiecte 
implementate de către Asociatia Pro Refugiu cu sprijnul financiar al Fondului ONG în România si anume Șansă si Provocare Îmbunătătirea 
serviciilor sociale oferite victimelor traficului de persoane si Pro Sănătate – Îmbunătătirea serviciilor medicale pentru victimele traficului de persoane.  
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