ECHIPA DE ASISTENȚĂ A COPILULUI
Cine suntem?
Echipa de asistență a copilului (creată în 2010) din cadrul Programului Copii al Centrului
Internațional ,,La Strada”, formată dintr-un avocat și mai mulți psihologi, asistă copiii victime și
martori ai abuzului sexual și exploatării sexuale, pe toată durata procesului penal.
Care este misiunea noastră?
Să asigurăm respectarea drepturilor și intereselor copilului pe toată durata procesului penal în scopul
evitării victimizării repetate și exercitării eficiente a tuturor principiilor ce derivă din conceptul justiției
restaurative.
Care este domeniul nostru de competență?
Orice formă de violență sexuală împotriva copiilor, manifestată prin abuz sexual sau
exploatare sexuală, definește domeniul nostru de activitate. Utilizarea tehnologiilor
informaționale ca modalitate de recrutare, ademenire, mediu de săvârșire a abuzului sau de
exploatare este elementul care definește specializarea noastră. Suntem dispuși să asigurăm asistența
juridică și psihologică a copilului victimă sau martor a următoarelor infracțiuni:
 Violul (art. 171 CP RM)
 Acțiuni violente cu caracter sexual (art. 172 CP RM)
 Hărțuirea sexuală (art. 173 CP RM)
 Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art. 174 CP RM)
 Acțiuni perverse (art. 175 CP RM)
 Ademenirea minorului în scopuri sexuale (art. 175/1 CP RM)
 Traficul de copii (art. 206 alin. (1) lit. a) CP RM)
 Pornografia infantilă (art. 208/1 CP RM)
 Recurgerea la prostituția practicată de un copil (art. 208/2 CP RM)
Care sunt principiile noastre?
- Asigurarea echilibrului dintre justiția penală și interesul superior al copilului;
- Confidențialitatea și protecția identității victimei;
- Evitarea intervențiilor în care beneficiul pentru copil este minim, iar riscul de a dăuna este
mare;
- Participarea copilului în procesul de luare a deciziilor care îl vizează.
Cine poate solicita intervenția noastră?
- Reprezentanții organelor de drept;
- Specialiștii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (asistență socială, educație,
sănătate)
Ce servicii oferim?
 Asistență și consultanță pentru organele de drept pe durata investigațiilor:
 Asistență psihologică specializată pentru copii și membrii familiilor acestora, pe
durata desfășurării procesului penal;
 Asistență și consultație juridică specializate pentru copii și membrii familiilor
acestora;
 Încăperi special amenajate pentru audierea copiilor victime/martori ai abuzului sau
exploatării sexuale.
 Date de contact



Tel.: +373 78 330 406, +373 78 405 660
Web: siguronline.md, lastrada.md



Regim de muncă: 24/24, 7 zile în săptămână.
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O dinamică a cazurilor asistate timp de 8 ani
Din prima zi de activitate și până la finele primului semestru al anului 2018, în total 352 de copii au
beneficiat de suportul avocatului și psihologului La Strada. Este vorba despre copii și adolescenți,
care au figurat ca victime sau martori în procese judiciare pe cazuri de abuz sexual: (viol, hărțuire
sexuală, ademenire a minorului în scopuri sexuale, acțiuni violente cu caracter sexual, acțiuni
perverse) sau exploatare sexuală ( trafic de copii, pornografie infantilă, precum și infracțiunea de
recurgere la prostituția practicată de un copil).

Evoluția numărului de copii asistați
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Primul semestru al anului 2018: cifre și tendințe
În primul semestru al anului 2018, avocatul și psihologii La Strada preluat 35 de cazuri noi și a
continuat să acorde asistență pentru încă 5 cazuri din anul precedent. În toate aceste cazuri,
internetul a fost principala platformă de recrutare sau de menținere a legăturilor dintre abuzator și
victimă. Însăși săvârșirea infracțiunilor se întâmplă tot mai frecvent în mediul online, mai ales când
vine vorba despre pornografie și trafic de copii.

Trafic - 23

copii

Pornografie - 5 copii

Acțiuni perverse - 4 copii

40 de cazuri
de abuz sexual și exploatare
sexuală a copiilor

Violuri - 4

copii

Acțiuni violente cu caracter
sexual - 4 copii

Repartizarea cazurilor asistate de avocat și psiholog în primul semestru al anului 2018
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REPARTIZAREA GENDER A COPIILOR ASISTAȚI
ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2018

Băieți
8%



Cine sunt copiii abuzați și/sau

exploatați și cum sunt racolați
Tipologia cazurilor asistate (în total 40)
creionează tendințe îngrijorătoare în ceea ce
privește comunicarea în mediul online pentru
minori. Pe măsură ce comunicarea și viața
socială a tinerilor se concentrează aici,
abuzatorii

Fete
92%

își

adaptează

tehnicile

de

ademenire și recrutare la rigorile comunicării
în spațiul virtual. Pe de altă parte, înregistrăm

o scădere bruscă a vârstei copiilor care ajung să fie abuzați sexual și/sau traficați în internet. Cele
mai vulnerabile victime sunt fetele. Mai bine de 20% dintre beneficiari au între 14 și 16 ani. Alți 5
copii au împlinit 17 ani, 4 – între 12 și 14, alți 4 – între 8 și 10, iar un copil are 5 ani.
În general, pe cazurile de trafic principalul factor de risc este vulnerabilitatea financiară a
minorilor - 14 din 23 de copii sunt orfani sau lipsiți de grijă părintească și locuiesc în orfelinate; 6
sunt lăsați în grija buneilor. Vulnerabilitatea economică și lipsa unei comunicări sănătoase,
bazate pe încredere și siguranță în sânul familiei, transformă copiii în victime ușor de ademenit.
Rapoartele de evaluare psihologică a acestor copii au demonstrat carențe acute în comunicare și
lipsa atașamentului față de părinți. Doar 30 % dintre cazurile de abuz asistate de noi au fost sesizate
de către copii și părinții acestora. Restul au fost identificate de organele de resort.


Care este profilul abuzatorului

De regulă, abuzatorii sunt bărbați cu vârsta de până la 30 de ani, persoane care nu activează în
domeniul IT și pentru care internetul este doar o modalitate de comunicare. Aceste repere însă nu
exclud implicarea și a altor persoane în comiterea abuzurilor sexuale asupra minorilor. Studiile
noastre de caz arată că abuzatorii operează foarte iscusit cu tehnici de manipulare a copiilor. Aceștia
se asigură că au stabilit mai întâi o „relație de încredere” sau ”de

iubire” cu victima. Scopul

recrutorului este să-i lase copilului impresia că grija pe care i-o poartă este absolut dezinteresată,
”umanistă” chiar. În comunicarea sa, abuzatorul ”se preocupă” constant de relațiile copilului cu
părinții, prietenii, colegii; mimează gelozia, până când ajunge să fie acceptat de copil în viața sa
virtuală în calitate de iubit/iubită sau persoană demnă de încredere. Abia după aceasta, abuzatorul
trece la acțiuni concrete. Constrângerea se manifestă prin amenințare, prin crearea profilurilor false
ce conțin informații umilitoare, denigratoare de natură să ofenseze și să afecteze imaginea minorului;
prin distribuirea imaginilor cu caracter pornografic și indecent.
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