ANIMUS Association Foundation
Str. Ekzarh Yossif nr. 851000 Sofia BULGARIA
+3592 9835205
www.animusassociation.org animus@animusassociation.org
Center of Women's Studies and Policies
Str. Triaditsa, nr. 6, 1000 Sofia BULGARIA
+3592 9806265
www.cwsp.bg - cwsp@cwsp.bg
Pro WOMEN Foundation
str I.C. Bratianu, nr. 20 – 22, Ia?i ROMÂNIA
+40 232210824
www.prowomen.ro - office@prowomen.ro
Asociatia Femeilor din Romania
Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, Bucure?ti 7000 ROMÂNIA
+40 213159859
www.afr.ro - afr@opensys.ro

Association Demetra
Str. Sheinovo nr. 102a 8000 Burgas BULGARIA
+350 56 815618
www.demetra-bg.org - demetra@unacs.bg
ADPARE - Ass. for developing Alternative
Practice of Reintegration
Str. Gheorghe Pop de Bãse?ti Bucure?ti
ROMÂNIA
+40 212532904
www.adpare.ro - adpare@adpare.eu
Asociatia Caritas Bucuresti
Str. Sold. Gheorghe Pripu nr. 22 36 Sector 1
Bucure?ti ROMÂNIA
+40 212332134
www.caritasbucuresti.org gabrielachiroiu@caritasbucuresti.org

Prevenirea si Combaterea Criminalitatii 2007
Cu sprijin financiar din partea Programului de
Prevenire ºi Combatere
a Criminalitãþii - Comisia Europeanã - Direcþia
Generalã de Justiþie,
Libertate ºi Securitate.

ASOCIAÞIA
“DIAKONIA” o.n.l.u.s.
SERVICIUL-SEGNO CARITAS DIOCESANA VICENTINA

Euro-Mediterranean Network
for Youth Trafficking Prevention (EMNYTP)
Yp. F. Dragoumi 11 - Thessaloniki 54635 - Greece
+30 6937 688244
www.youth-trafficking.net - emnytp@youth-trafficking.net
CoGe.S - Società Cooperativa Sociale
Str. Viale San Marco nr. 172 - 30173 Mestre (VE) ITALIA
+39 014 5316403
www.cogescoop.it - segreteriaprogetti@cogescoop.it
Caritas Diocesana Vicentina
Str. Contrr Torretti nr. 38 - 36100 Vicenza ITALY
+39 0444 304986
www.caritas.vicenza.it - segreteria@caritas.vicenza.it
Local Social Health of Vicenza
Str. Viale F. Rodolfi 37 36100 Vicenza ITALY
+39 0444 753330
www.ulssvicenza.it - direzione.generale@ulssvicenza.it

ASOCIA? IA
”DIAKONIA” o.n.l.u.s.
SERVICIUL - SIGN CARITAS DIOCESANA VICENTINA

Contrà Torretti, 38 - 36100 VICENZA (IT)
Tel. ++39 0444.506075 - Fax ++39 0444.304990
www.caritas.vicenza.it
sportello_legale@caritas.vicenza.it

PROGRAMUL EUROPEAN:
PREVENIREA ? I COMBATEREA CRIMINALITÃ? II 2007
Un proiect de 2 ani (2009 - 2010) pentru a explora noi modalitãþi ºi abordãri pentru a proteja
victimele traficului de persoane de sex feminin, prin punerea în aplicare a acþiunilor eficiente

l
CE ESTE PROIECTUL ROOTS?
Un proiect care se concentreazã pe mai
multe probleme legate de protecþia
victimelor traficului de persoane de sex
feminin care sunt fortate sa se
prostitueze ºi care are ca scop scoaterea
lor din slavie.
Roots oferã asistenþã pentru aceste
femei, unele dintre ele gravide, altele cu
copii, care tânjesc sã se întoarcã în þãrile
lor de origine din România ºi Bulgaria.
l
CARE ESTE SCOPUL PROIECTULUI
ROOTS?
Obiectivul general al proiectului este de a
ajuta la îmbunãtãþirea luptei împotriva
traficului de fiinþe umane, prin înþelegerea
mai bunã a ceea ce înseamnã prostituþia
forþatã ºi prin concentrarea asupra
nevoilor specifice ale victimelor pe
parcursul procesului de trafic de persoane.
Obiectivele specifice sunt:
Promovarea schimburilor dintre

experþi pentru a aborda problemele legate
de întoarcerea voluntarã a victimelor în
þãrile lor natale;
Punerea în aplicare a unui program
de repatriere pe baza diverselor iniþiative
cum ar fi: ajutarea victimelor pentru a
pregãti actele necesare pentru repatriere,
furnizarea de activitãþi de formare
profesionalã, sprijinirea intrãrii pe piaþa
forþei de muncã a victimelor, lansând o
campanie de informare;
Diseminarea rezultatelor în
întreaga Europã pentru a încuraja iniþiative
similare .

l
DE CE ROOTS?
Femeile victime ale traficului de sclavie
sexualã au nevoie de asistenþã practicã,
care merge dincolo de simpla confirmare a
situa?iei lor: SÃ LE AJUTÃM SÃ
ÎNCEAPÃ O NOUÃ VIA? Ã ÎN ? ARA LOR
NATALÃ.
Femeile for?ate sã se prostitueze pot avea

acces la ROOTS, un proiect european, care
sã le ajute sã scape din exploatare, sã se
întoarcã în þara lor, sã î?i gãseascã un nou
loc de muncã ºi sã aibã o viaþã mai bunã.
Dacã dumneavoastrã credeþi cã ne pute?i
ajuta la realizarea obiectivelor ROOTS, vã
rugãm sa ne contacta?i. Dacã sunteþi o
persoanã care are nevoie de ajutorul
nostru pentru a începe o viaþã nouã, nu
ezita?i sã ne contacta?i.
ORICINE ARE NEVOIE DE CINEVA.

