
                           

 

 

 

 

 

 

 

Nr.       _________ 

RAPORT DE ACTIVITATE al serviciului social 

Centrul “RESTORE” 

Centrul de integrare/reintegrare sociala pentru victimele traficului de persoane 

Perioada evaluata: ianuarie 2019- decembrie 2019 

I. DATE CU PRIVIRE LA BENEFICIARI 

- Tipul beneficiarilor : victime prezumate sau dovedite ale traficului de persoane, familiile acestora sau 

dependentii precum si persoane aflate in risc major de a deveni victime ale traficului de persoane. 

Tipuri de exploatare avute in vedere: se au in vedere toate formele de exploatare in vederea 

traficului:  sexuala, munca, constrangere la comiterea de infractiuni (cersetorie, furt); trafic de organe, 

pornografie infantila, pornografie online etc.   

 

- Femei si barbati; copii, adulți și adolescenți 

- Mediul de exploatare - intern si/sau extern 

 

Nr. persoane referite in ianuarie 2019 – decembrie 2019:  35 din care     

• Femei – 13 

• fete (minore) - 3 

• barbati -13 

• baieti (minori) - 6  

-exploatare sexuala  ( obligarea la practicarea prostitutiei) /pornografie infantila - 25 

-Exploatare prin cersetorie - 0 

-exploatare prin obligarea la munca fortata - 10  

-mai multe forme de exploatare -  0 

-tentativa – 1 

- Exploatare în România - 19 

- Exploatare în alte țări - 16 

Țări de exploatare: Norvegia (9), Danemarca (1), UK (2), Olanda (2), Franta (1), Germania (1) 

Nr. de persoane asistate de la infiintare pana in decembrie 2019 – 225 
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Număr total de persoane deservite in anul 2019 - 53 

Instituții de referire -Agenția Națională Impotriva Traficului de Persoane 

             -Organizația Internațională pentru Migrațiune 

   -structuri de combatere nationale 

-organizații neguvernamentale/alți furnizori din țară 

-organizații neguvernamentale din străinătate 

 

II. TIPURI DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE/ INTERVENȚII OFERITE 

Serviciile si interventiile oferite au inclus si serviciile oferite copiilor minori ai acestora, familiei de baza 

sau familiei de origine – putem vorbi astfel despre servicii de consiliere pentru sot, familie, copii, 

reintegrare profesionala pentru sot sau alti membri ai familiei, sprijin material pentru intreaga familie, 

etc.  

 

1. Asistență pre repatriere si asistenta în vederea repatrierii 

2. Asistenta sociala  - informare, consiliere sociala, procurare documente/acte de identitate, mediere 

sociala, obtinere drepturi si facilitati, facilitarea transportului pentru acces la servicii, facilitarea 

comunicării (caretele telefonice/abonamente), asistenta famililei/apartinatori etc. 

3. Asistenta medicală : facilitare acces la investigații, servicii si tratamente medicale, consultatii de 

specialitate etc. 

4. Asistenta psihologica : - evaluare si psihodiagnostic, dezvoltare personala, consiliere psihologica, 

terapie, suport psihologic pentru realizarea diverselor demersuri de reintegrare, terapie de cuplu sau 

familie etc. 

5. Asistență educațională – integrare/reintegrare școlară, tutoring/mentoring, educație informala 

(management de buget, management de conflicte...) acompaniere, achiziționarea de materiale 

educaționale, rechizite pentru beneficiarii direcți sau pentru dependenți, uniforme/îmbrăcăminte 

școlară, plata taxelor legat de scolarizare pentru beneficiarii direcți sau pentru dependenți etc 

6. Asistenta juridica : consiliere juridica, asistenta juridica, reprezentare în instanță ( atat legat de 

situația de trafic cat si de aspecte complementare legat de familie-divorț, locuință) etc.  

7. Asistenta pentru viata independenta/asistență vocațională/profesională - : ergoterapie, facilitarea 

accesului la cursuri de formare profesionala , programe de ucenicie, programe de dezvoltare de 

abilități, reintegrare profesională, achiziționarea de materiale și echipamente necesare desfășurării 

unei activități generatoare de venit, înființarea de activități gereatoare de venit (PFA, II, SRL) etc. 

8. Asistenta materiala/ financiară – pachete de alimente, produse de igiena (produse de igiena intima, 

igiena corporala, deodorante de corp etc), produse sanitare (specifice nevoilor) si curatenie (a 

locuintei), imbracaminte, incaltaminte, echipamente diverse pentru beneficiari si copii sau familia 

acestora precum si alte produse necesare etc 

9. Asistență rezidentiala/Facilitarea accesului la o locuință- locuinţă protejată sau independent in 

diferite servicii sociale sau la persoane fizice- plata chiriei, sprijin în imbunătățirea condițiilor de viață 

– achiziție mobilier, materiale de construcție pentru renovări și reabilitări ale locuinței, echipamente 

(aragaz, frigider, soba etc), lemne de foc etc. 
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Date statistice privind intervențiile pentru perioada ianuarie –decembrie 2019 

1.Asistență pre repatriere si asistenta în vederea repatrierii 

▪ Consiliere pre-repatriere - 9 

▪ Asistență la repatriere - 9 

 

2. Asistenta sociala   

▪ informare, consiliere sociala – 53 persoane 

▪ refacere documente/acte de identitate – 4 persoane 

▪ mediere sociala – 39 persoane 

▪ drepturi și facilități  -20 persoane 

▪ facilitarea transportului pentru acces la servicii, - 22 persoane 

▪ facilitarea comunicării (caretele telefonice/abonamente),  - 9 persoane 

▪ asistenta famililei/apartinatori etc. -23 pesoane  

 

3. Asistenta medicală :  

▪ Analize de laborator – 13 persoane 

▪ Investigații de specialitate  - 12 persoane 

▪ Persoane care au beneficiat de tratamente medicale -  12 persoane 

▪ Investigații medicină legală – 4 persoane 

 

 

4. Asistenta psihologica :  

▪ evaluare si psihodiagnostic – 22 persoane 

▪ expertiză psihologică – 9 persoane 

▪ evaluări psihologice pentru instanță - 4 

▪ ședințe de consiliere psihologică – 650 sedinte 

▪ sedințe de psihoterapie - 620 

▪ terapie de familie – 10 cazuri 

▪ consiliere pentru dezvoltare personală/vocațională – 35 persoane 

 

 

5. Asistență educațională –  

▪ Persoane reintegrate școlar - 1 

▪ Persoane sprijinite în continuarea studiilor/ program a doua șansă - 6 

▪ Educație informală (management de buget, management de conflicte...)  -35 persoane 

▪ Pachete de rechizite și materiale educaționale -13 

▪ Uniforme școlare/îmbrăcăminte pentru școală – 12  

▪ Aparținători sprijiniți pentru școală – 8 copii 

 

6. Asistenta juridica :  

▪ consiliere juridica -  30 persoane 

▪ asistenta juridica în intocmire documente juridice – 12 persoane 

▪  persoane reprezentate în instanță legat de situația de trafic -15 persoane  

▪ Persoane reprezzentate în instanță pe cauze complementare (înregistrări tardive, divorț etc)  

▪ Dosare finalizate în prima instanță -15 

▪ Condamnări obținute – in 4 dosare  
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▪ Sentințe executate în România – 2 dosare 

▪ Sentințe executate din alte țări – 2 Franța, valoare 20000 euro/per persoană 

▪ Schimbări de încadrare juridică a faptei – 1 dosar 

▪ Avocați specializați colaboratori – 5 avocați 

 

7. Asistenta pentru viata independenta/asistență vocațională/profesională - :. 

▪ ergoterapie 

▪ Cursuri de formare profesională – 5 persoane 

▪ Pachete de rechizite/echipamente pentru cursuri de formare -6 persoane 

▪ Ședințe de asistență vocațională – 15 persoane 

▪ Echipamente pentru desfășurarea de activități independente – 4  

▪ Interviuri de angajare - 40 

▪ Incadrate în muncă - 4 

8. Asistenta materiala/ financiară  

▪ pachete de alimente,  -30 

▪ pachete cu produse igienice de bază – 32 persoane 

▪ imbrăcăminte/ încăltăminte – 30 persoane 

▪ echipamente pentru copii sau alți membrii de familie – 7 persoane 

▪ materiale constructie – 14 persoane 

9. Asistență rezidentiala/Facilitarea accesului la o locuință. 

▪ Imbunătățirea condițiilor de locuit -14 persoane 

▪ Cazare în tranzit – 3 persoane 

▪ Facilitare chirie în sistem privat pe termen lung – 3 persoane 

▪ Relocări din motive de siguranță – 2 persoane 

Activități de instruire/ formare susținute: 

- 15  sesiuni de instruire la nivel national pe tema Mecanismului National de identificare si referire la 

care au participat lucrători din domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, precum și 

asistenței victimelor traficului de persoane  (DGASPC; ONG, ITM, ISJ, BCCO; SCCO, IGI, ORI, IPJ, 

SPAS etc.) – 375 participanti 

 

Campanii de informare si prevenire, training 

-18.10.2019 – intâlnirea Grupului de lucru interinstitutional din cadrul Prefecturii Bihor – participanți 

membrii grupului de lucru  

-21.10.2019 Masa rotunda- traficul de persoane in context Local -Beius– (  

-15.10.2019 Masa rotunda- traficul de persoane in context Local -Salonta – (36 participanți, cadre 

didactice, reprezentanți unități de invătământ, organizații neguvernamentale, Poliția Salonta, asistenti 

sociali Primărie și unități de cult, DSP, cadre medicale, 

  -campanie   

-14.10.2019 Masa rotunda- traficul de persoane in context Local – Tinca, (20 participanți, cadre didactice, 

asistenți sociali Primărie și localități adiacente,  
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-campanie de informare/prevenire elevii de gimnaziu- scoala Gimnaziala nr 1- Husasau de Tinca (

   93 elevi si 4 profesori) 

-16.10.2019 Masa rotunda- traficul de persoane in context Local -Ineu, participant cadre didactice, 

reprezentanti DSP, reprezentanți Autorități pulbice locale Ineu, Săcădat, Tileagd, Prefectura Bihor (13 

persoane) 

 -campanie de informare in Scoala Gimnazială ”Puiu Sever” Ineu – 40 elevi și 7 cadre didactice 

 

-întâlnire Grupul interinstitutional de la nivelul Prefecturii Satu-Mare -15 participanți (Serviciul 

probațiune, ong-uri, DGASPC, ISJ, IPJ, Direcția de asistență social Satu Mare, ANITP) 

- 22 martie 2018 – conferința Femeia Romă între prejudecată și destin – Problematica traficului de 

persoane,   

 

Retele: 

- Grupul interinstitutional județean de lucru pe tema traficului  Bihor  

- EU Civil Society Platform agains trafficking in human beigns – Brussels, Belgia 

 

Lobby și advocacy 

- Participarea la întâlniri cu organizații ale societății civile și ANITP cu privire la identificarea de 

modalități de finanțare a serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane 

- Participarea la întâlnirile Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor de 

protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane şi trafic de minori 

 

Resurse umane - specialiști implicati în furnizarea serviciilor 

-asistent social 

-tehnician în asistență socială 

-consilier juridic 

-consilier vocațional 

-psiholog 

-asistent medical 

-avocati 

Resurse financiare  -conform raportului financiar contabil 

-resurse proprii ale organizației (din donații/sponsorizări) 

-fonduri nerambursabile (Programul de cooperare românp-elvețian prin intermediul Organizației 

Internaționale pentru migrație) 

 

 

Intocmit de,      

Sef serviciu 


