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CV - LA STRADA, Moldova
Nume

Centrul Internaţional pentru Promovarea şi Protecţia Drepturilor Femeii “La Strada”.

Fondată

Februarie 2001.

Misiune

Scopul principal al Centrului Internaţional „La Strada” îl constituie protecţia şi promovarea drepturilor
şi intereselor legale ale grupurilor vulnerabile la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv. Prin
grupuri vulnerabile înţelegem femeii afectate de diferite forme de violenţă în baza gen şi copii

Aria tematică





Grupuri ţintă





Viziune

Valori

Grupurile de risc – femei şi copii vulnerabili la violenţă şi exploatare.
Persoane care au suferit în urma traficului, în special femei; copii vulnerabili/care au avut de
suferit diverse forme de abuz sexual sau exploatare; femei ce suferă de violenţă în familie sau
în bază de gen.
Grupuri profesionale, funcţionari de stat, comunitatea internaţională.

Centrul Internaţional “La Strada” pledează pentru o societate bazată pe principiul respectării drepturilor
omului, sensibilă la problema violenţei şi a traficului de persoane prin crearea condiţiilor favorabile
pentru protecţia şi (re) integrarea persoanelor care au suferit de violenţă şi exploatare.





Structura

Prevenirea traficului de fiinţe umane
Prevenirea violenţei în familie
Prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor








Respectarea drepturilor omului – noi considerăm traficul de persoane, violenţa/abuzul faţă de
femei şi copii o încălcare gravă a drepturilor omului.
Abordare holistică – de jos în sus – a problematicii traficului de persoane, violenţei/abuzului
faţă de femei şi copii, a cooperării la nivel naţional şi internaţional.
Respectarea deciziilor beneficiarilor, abordare individuală, tratament echitabil şi cu demnitate.
Munca în echipă, exigenţă, responsabilitate şi transparenţă
Centrul de Resurse pentru (potenţiali) migranţi
Prevenirea traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie
Centrul de Contact pentru (prezumate) victime ale traficului de fiinţe umane
Identificarea şi asistenţa persoanelor traficate, a copiilor, victime ale exploatării comerciale a
copiilor.
Centrul de Analiză şi Lobby
Suport tehnic responsabililor de politici, cercetări şi studii, monitorizare şi evaluare.
Relaţii cu Publicul

Personal



20 angajaţi permanent, 2 prin cumul, 25 voluntari.

Membru al reţelelor
nestatale






Asociaţia Internaţională La Strada
Alianţa Naţională a ONG-urilor din domeniul social
ECPAT Moldova
Alianţa Globală împotriva Traficului de Femei

Afiliere






Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane din Republica Moldova
Consiliul Naţional pentru protecţia drepturilor copiilor
Comitetul Naţional Coordonator pentru eliminarea muncii copiilor
Consiliul interministerial coordonator pentru prevenirea şi combaterea violenţi în familie

Acoperire geografică

Republica Moldova

Donatori






Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Danemarcei
Departamentul de Sta al SUA
Fundaţia OAK
Comisia Europeană etc.

Parteneri de stat




Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General de Poliţie/Centrul de Combatere a
Traficului de Persoane/Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice.
Procuratura Generală.
Ministerul Educaţiei ş.a. .
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DOMENIUL DE
ACTIVITATE I

PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE (TFU), ÎN SPECIAL A FEMEILOR ŞI COPIILOR

Obiectivul
strategic 1

Suport Guvernul Republicii Moldova în eficientizarea politicilor de combatere a traficului de fiinţe umane şi
promovarea bunelor practici

Direcţia de
activitate 1.1.

Asistenţă experţilor Comitetului Naţional (CN) pentru combaterea traficului de fiinţe umane în elaborarea unui
sistem de management al politicii de combatere a traficului de fiinţe umane

Activitatea 1.1.2.

A sprijini Secretariatul Permanent (SP) al CN în elaborarea conceptului de management al politicii de stat de
combatere a traficului de fiinţe umane


Expertul Centrului Internaţional „La Strada” a elaborat conceptul de management al politicii de stat de combatere
a traficului de fiinţe umane şi a fost prezentat SP.

A oferi suport experţilor în elaborarea Planului Naţional de Acţiuni (PNA) privind combaterii traficului de fiinţe
umane 2014 - 2016


Expertul Centrului Internaţional „La Strada” a oferit în 2013 sprijin SP al CN în elaborarea PNA de combatere a
traficului de fiinţe umane 2014-2016.

A oferi sprijin în pregătirea Raportului de implementare a PNA pentru 2012


Expertul Centrului Internaţional „La Strada” a oferit sprijin SP în elaborarea Raportului Naţional privind
prevenirea şi combaterea TFU pentru anul 2012 prin recomandări privind metodologia şi structura Raportului
naţional şi elaborarea formei standard de monitorizare a implementării PNA 2012. Raportul Naţional pentru anul
2012 este disponibil la: http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=en&idc=30&t=/Reports/National-Reports/

A elabora modificări la legislaţia privind combaterea traficului de fiinţe umane


Centrul Internaţional „La Strada” a elaborat modificări la legislaţia privind combaterea TFU (Legea privind
prevenirea şi combaterea TFU şi Strategia SNR) menite să îmbunătăţească politica naţională de combatere a TFU.
În special, au fost elaborate modificările propuse la articolele 1, 4, 7, 8, 10, 15, 19 şi 20 ale Legii nr. 241 privind
prevenirea şi combaterea TFU din 20 octombrie 2005 şi prezentate comunităţii anti-trafic, toate modificările fiind
expediate SP.

Direcţia de
activitate I.2.

Sprijin experţilor pentru integrarea aspectelor asociate TFU în procesul de elaborare a politicilor de combatere a
TFU

Activitatea I.2.1.

A conduce evaluări independente privind efectele politicilor naţionale de combatere a TFU asupra drepturilor
persoanelor traficate
Raportul de evaluare „Impactul politicii Republicii Moldova de combatere a traficului de fiinţe umane asupra drepturilor
persoanelor traficate” este bazat pe analiza informaţiilor oferite de victimele traficului de fiinţe umane (VTFU) şi specialişti
în domeniul combaterii TFU. Raportul include recomandări având ca scop consolidarea drepturilor omului – abordări bazate
pe dezvoltarea şi implementarea politicii de stat privind combaterea TFU, asigurând un impact pozitiv al politii în cauză în
vederea protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale VTFU şi îmbunătăţirea eficienţei măsurilor întreprinse. Constatările şi
recomandările Raportului au fost prezentate la reuniunea actorilor naţionali anti-trafic cu coordonatorul de combatere a TFU
din UE, organizată de SP şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Raportul de evaluare este publicat în limbile
română şi engleză, 200 exemplare (disponibil în engleză, română şi rusă la:
http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/var_engl_fomin.pdf).

Direcţia de
activitate I.3.

Promovarea unei transparenţe mai bune a eforturilor Guvernului în combaterea TFU

Activitatea I.3.1.

A contribui la monitorizarea internaţională şi evaluarea mecanismelor de prevenire şi combatere a TFU


În urma solicitării parvenite din partea Secretariatului GRETA şi Comitetului de Partide, Centrul Internaţional „La
Strada” a prezentat sugestiile sale privind îmbunătăţirea activităţii GRETA, inclusiv mecanismul de monitorizare
şi evaluare a Convenţiei CE privind Acţiunile de combatere a TFU.

Direcţia de
activitate I.4.

Suport MMPSF în dezvoltarea şi promovarea SNR şi a cadrului asociat de reglementare

Activitatea I.4.1.

A oferi avizul expertului privind PSO în cadrul Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane


Centrul Internaţional „La Strada” a elaborat primul proiect al PSO/Regulamentul de funcţionare a echipei
multidisciplinare (EMT) în cadrul SNR, urmat de un şir de întruniri de lucru între diferiţii actori, participanţi în
SNR. Regulamentul-cadru a fost transmis Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi discutat cu
principalii actori antrenaţi în combaterea TFU. La finalizarea lucrului, proiectul Regulamentului a fost transmis
spre aprobare oficială Guvernului Republicii Moldova. Proiectul Regulamentului este disponibil în română la:
www.particip.gov.md/public/documente/139/ro_1008_Regulament-EMT-final.pdf

Direcţia de
activitate I.5.

Promovarea bunelor strategii şi abordări de combatere a TFU în Moldova şi regiune

Activitatea I.5.2.

A sprijini identificarea şi schimbul de bune practici în abordarea TFU


Expertul Centrului internaţional „La Strada” a realizat o evaluare a sistemului existent de colectare a datelor
privind TFU din Republica Moldova şi a elaborat un raport. Această activitate a fost implementată în cadrul
proiectului „Lupta împotriva TFU – Etapa 1 (THB/IFS/1)”, implementat în Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina,
Moldova şi Turcia de către ICMPD, Viena, în cooperare cu FEI şi FIIAPP. Raportul de evaluare oferă o privire
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de ansamblu asupra cadrului legal, de reglementare şi instituţional eficiente şi alte informaţii practice relevante
privind situaţia existentă în Republica Moldova în domeniul colectării datelor despre traficul de fiinţe umane cu
accent pe bunele practici, lacunele identificate şi date ce reflectă îmbunătăţirea incriminării penale, axate atât pe
victime, cât şi pe traficanţi.


Centrul Internaţional „La Strada” a efectuat schimb de experienţă/bune practici în domeniul combaterii TFU în
cadrul a 10 evenimente internaţionale organizate în Ucraina, Estonia, Austria, SUA, Republica Cehă, Cipru,
Turcia, România, Uzbekistan, Tadjikistan şi alte ţări, organizat de UNFPA/UNODC, OSCE/ODIHR, IOM şi alţii.



Centrul Internaţional „La Strada” a avut posibilitate de a proceda la schimb de experienţe în cadrul a 37 de
evenimente naţionale organizate de actori la nivel naţional şi internaţional, antrenaţi în combaterea TFU.

Obiectivul
strategic 2.

Contribuţii la reducerea vulnerabilităţii femeilor şi tinerilor la exploatare şi trafic de fiinţe umane

Direcţia de
activitate 2.1.

Asigurarea disponibilităţii informaţiei şi consiliere privind migraţia sigură şi pericolele exploatării şi traficului de
fiinţe umane

Activitatea 2.1.1.

A facilita accesul lucrătorilor migranţi la informaţii oficiale privind oportunităţile de muncă legală în străinătate, în
special în Israel
Centrul Internaţional „La Strada” a desfăşurat o serie de activităţi în cadrul Proiectului „Implementarea Acordului
între Guvernul Statului Israel şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica
Moldova în anumite regiuni din Statul Israel” în calitate de parte contractantă cu Centrul Internaţional pentru Migraţie şi
Integrare (CIMI) din Israel. Guvernul Republicii Moldova (reprezentat prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă acţionează drept partener principal al Proiectului în baza Acordului bilateral moldo-israelian cu privire la migrația
temporară. Astfel, Centrul Internaţional „La Strada” a tipărit 4.000 broşuri şi 200 postere ce conţin numărul Liniei Fierbinţi
destinate potenţialilor migranţi/candidaţi interesaţi de angajare în construcţii în Israel, a organizat sesiuni de instruire cu
reprezentanţii ANOFM din raioane, a oferit consiliere telefonică privind oportunitatea angajării legale în Israel la peste 3.000
potenţiali migranţi şi a oferit sprijin logistic pentru CIMI în organizarea examenelor de profesionalism pentru candidaţi,
eliberarea vizelor, sesiuni de orientare înainte de plecare, a acordat asistenţă muncitorilor până la plecarea acestora în Israel.
A oferi consiliere individuală în baza studiului de caz prin Linia Fierbinte naţională gratuită


Activitatea 2.1.2.

Din numărul total de 5.121 apeluri înregistrate Linia Fierbinte gestionată de Centrul Internaţional „La Strada”,
4.199 apeluri au vizat solicitarea sfaturilor privind migraţia sigură.

A organiza campanii de sensibilizare pentru prevenirea TFU şi cazurilor de exploatare


O campanie de sensibilizare a fost organizată în cadrul Proiectului MCA şi a inclus elaborarea şi distribuirea
materialelor informaţionale, desfăşurarea seminarelor pentru populaţia comunitară amplasate în preajma drumului
naţional M2. Un număr total de 303 adulţi şi 402 elevi din localităţile rurale amplasate în preajma drumului
naţional M2 (raioanele Floreşti, Teleneşti şi Soroca) au participat la seminarele tematice, care au avut drept scop
prevenirea TFU/exploatării şi raportarea unor astfel de cazuri. Suplimentar, 40 de lucrători străini din raionul
Criuleni, implicaţi în construcţia drumului M2, au fost instruiţi în cadrul Proiectului MCA. Populaţiei comunitare
au fost plasate/distribuite un număr total de 705 broşuri şi 200 postere.



Pe parcursul lunilor aprilie-iunie şi septembrie-octombrie Centrul Internaţional „La Strada” a desfăşurat o
campanile de sensibilizare în cadrul Programului de Granturi ROLISP, în cadrul căreia au fost elaborate două
spoturi video despre cazurile de exploatare sexuală a femeilor, care facilitează identificarea cazurilor trafic de
persoane în scopul exploatării muncii, acestea fiind coordonate cu SP al CN şi fiind parte component a Campaniei
naţionale de sensibilizare (activităţi incluse în PNA 2012-2013). Ambele spoturi sunt disponibile în limbile
română şi rusă pe site-ul www.lastrada.md. În luna iunie aceste 2 spoturi video au fost derulate la 2 posturi TV
(TVM 1şi Prime) într-un număr total de 59 minute cu acoperire estimată la cel puţin 250 000 persoane.



La 20 octombrie, în cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna Anti-trafic”, sub patronajul SP al CN şi Ministerului
Educaţiei, Centrul Internaţional „La Strada”, împreună cu Institutul Polonez de la Bucureşti, a organizat
vizionarea unei pelicule poloneze vechi, „Calea ruşinii” cu o coloană sonoră susţinută live de muzicieni polonezi.
Evenimentul a fost organizat în capitală şi a fost vizitat de 350 tineri.



În calitate de membru al LSI, Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova au luat parte la Campania lansată de LSI
"O istorie, două scenarii", campanie care a cerut guvernelor europene protejarea drepturilor persoanelor traficate
(decembrie).



În cadrul Zilei Europene Anti-Trafic, consemnate la 18 octombrie, reprezentanţii Centrului Internaţional „La
Strada” au organizat, împreună cu SP al CN şi „Terre des Femme” (Elveţia), o serie de seminare pentru studenţii
din universităţi şi şcoli profesionale-tehnice, în cadrul cărora au fost informaţi despre TFU peste 400 studenţi.

A distribui informaţii prin materiale tipărite şi media


Au fost publicate 15.000 copii ale broşurii „Util în călătorie”, 4000 copii au fost distribuite potenţialilor migranţi
în cadrul evenimentelor de sensibilizare.



Un video clip privind facilitarea accesului persoanelor traficate la justiţie a fost realizat şi difuzat prin intermediul
posturilor TV cu o acoperire de 135 min; a fost de asemenea difuzat pe posturile TV un spot video privind
oportunităţile de muncă legală în Israel , cu o durată de 53 minute.



Peste 500 copiii de materiale tipărite (rapoarte tematice, postere etc.) care vizează prevenirea TFU, inclusiv prin
promovarea numărului Liniei Fierbinţi Gratuite, au fost distribuite la nivel naţional şi internaţional.



Informaţia privind aspectele angajării legale în străinătate au fost plasate on-line prin www.rabota.md,
www.moldovajobs, www.munka.md, www.makler.md ş.a.
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A facilita accesul publicului şi specialiştilor la informaţie
Administrarea unui website-ului tematic


Peste 38.000 vizitatori unici au accesat pagina web a Centrului Internaţional „La Strada” (www.lastrada.md)

Interviuri oferte TV, radio şi agenţiilor de presă, articole scrise angajaţii Centrului Internaţional „La Strada”


34 interviuri tematice au fost oferite către 23 agenţii de presă, în special naţionale.



28 articole de ziar au fost scrise pentru presa naţională privind migraţia în condiţii de siguranţă şi prevenirea TFU.

Oferirea informaţiei tematice specialiştilor la solicitare


În perioada de raportare au fost oferite răspunsuri în scris la peste 20 solicitări de informaţii privind fenomenul
TFU în Republica Moldova, parvenite din partea cercetătorilor şi studenţilor (în special de peste hotare).

Oferirea informaţiei tematice tinerilor


Grupul de formatori din cadrul Programului „De la egal la egal” au organizat 14 seminare de prevenire a
TFU pentru 810 elevii şi profesorii din licee, şcoli profesionale şi universităţi din Moldova.

Monitorizarea media


8 publicaţii naţionale/ziare (Timpul, Ziarul de Gardă, Jurnal de Chişinău, Literatura şi Arta, Adevărul,
Panorama, Ziarul Naţional, Evenimentul zilei), 9 publicaţii regionale/raionale (Cuvântul din
Rezina/Orhei/Şoldănesti, Unghiul şi Expresul din Ungheni, Gazeta de Sud din Cimişlia, Observatorul de Nord din
Soroca, Ora locală din Ialoveni, Cuvântul liber din Cantemir, Спрос и Предложение din Bălţi, 4 agenţii de
presă (Info-Prim Neo, Infotag, Mediafax şi Moldpres) precum şi 7 portaluri media (UNIMEDIA.md,
Realitatea.net, Noi.md, Kommersant.md, Publika.md, site-ul postului de radio Europa Liberă, trm.md) au fost
monitorizate privind abordarea diverselor aspecte ale TFU şi altor subiecte asociate.

Obiectivul
strategic 3.

A spori accesibilitatea la protecţie şi suport pentru (presupusele) victime ale traficului şi exploatării

Direcţia de
activitate 3.1.

Asigurarea accesibilităţii la informaţii despre drepturile persoanelor traficate şi mecanismele de protecţie

Activitatea 3.1.1.

Rapoarte şi oferirea protecţiei sociale/juridice şi mediere în presupuse cazuri de trafic.

Activitatea 3.1.2.



31 VTFU- martori (26 copii şi 5 femei) au beneficiat de asistenţa avocatului Centrului Internaţional „La Strada”,
care a participat la 102 procese de judecată.



Prin intermediul Liniei Fierbinţi au fost recepţionate 278 apeluri SOS (de la 115 rude, 97 specialişti şi 66 VTFU)
şi oferit consiliere, care a facilitat identificarea a 83 cazuri de (presupus/real) trafic/exploatare.



59 VTFU (55 adulţi şi 4 copii) au fost identificaţi prin intermediul Liniei Fierbinţi ca fiind traficaţi preponderent
în Rusia, Turcia, Cipru, Germania etc., dintre care 9 VTFU au beneficiat de ajutor şi s-au reîntors în Moldova.



10 persoane dispărute (8 femei şi 2 bărbaţi) identificate drept cazuri de presupus TFU au fost înregistrate şi li s-a
acordat ajutor rudelor acestora în vederea asistenţei internaţionale în căutare.



66 apeluri ce vizează cazuri terţiare (violenţa în familie cu implicarea femeilor şi bărbaţilor) au fost înregistrate la
Linia Fierbinte şi referite fie la Telefonul de Încredere, fie altor organe competente pentru asistenţă.

Semnarea Memorandumului de colaborare cu Inspectoratul General de Poliţie


La 8 august, a fost semnat un nou Memorandum de colaborare între “La Strada” şi Inspectoratul general de Poli’ie
(IGP). Obiectivul principal al Memorandumului este de a consolida cooperarea reciprocă a părţilor în prevenirea
şi combaterea traficului de fiinţe umane, pornografiei infantile şi exploatării sexuale comerciale a copiilor.

Direcţia de
activitate 3.2.

Mobilizarea şi consolidarea abilităţilor specialiştilor de linia întâi de a răspunde eficient nevoilor persoanelor traficate

Activitatea 3.2.1.

Sprijinul experţilor şi evenimente de instruire în dezvoltarea abilităţilor ce vizează specialiştii de linia întâi


Activitatea 3.2.2.

Bunele practici aplicate de LS în identificarea VTFU au fost prezentate în cadrul a 2 treninguri organizate de
Centrul Internaţional „La Strada” care vizează 48 membri ai personalului consular din cadrul Oficiilor Consulare
ale Republicii Moldova în străinătate (2 iulie şi 12 decembrie).

A mobiliza comunităţile locale pentru a răspunde nevoilor victimelor TFU în scopul evitării marginalizării


164 reprezentanţi ai administraţiilor publice locale au luat parte la 6 dezbateri organizate de Centrul Internaţional
„La Strada” în Hânceşti, Nisporeni, Călăraşi, Şoldăneşti, Teleneşti şi Căuşeni care au avut drept scop informarea
acestora privind mecanismul existent de protecţie a persoanelor traficate sau exploatate, mobilizarea acestora în
vederea luării unei atitudini pro-active în posibile cazuri de TFU, încurajarea raportării şi distribuirea informaţiei
la nivel local.



303 membri comunitari au participat la seminare privind TFU şi toate aspectele privind protecţia VTFU,
organizate în 15 localităţi din Republica Moldova.

