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Provocările, riscurile și oportunitățile în integrarea și susținerea ocupării forței de muncă pentru femeile cetățene 

ale țărilor terțe (CTT) victime ale traficului de persoane, în special în contextul crizei COVID-19, au fost discutate 

în cadrul celui de-al doilea seminar de schimb de experientă al proiectului Tolerant, organizat online în zilele de 

25 și 26 iunie 2020. 

Obiectivul general al seminarului a fost schimbul de experiență și cele mai bune practici cu părțile principal 

interesate din țările de origine / țările de destinație, identificarea modalităților de asistență și sprijinire în continuare 

a victimelor traficului și de a explora noi modalități de a consolida coordonarea și cooperarea între actorii cheie, 

pentru a răspunde mai bine la toate formele de trafic împotriva ființelor umane. 

 

În cadrul seminarului, a avut loc o prezentare cuprinzătoare a Ghidului Tolerant - care are ca scop sprijinirea 

organizațiilor societății civile (OSC), furnizorilor de servicii și autorităților publice să dezvolte servicii integrate 

pentru femeile CTT victime ale traficului pentru exploatarea sexuală, pentru a le îmbunătăți integrarea pe piața 

muncii - precum și Rețeaua Informală - în care diverse organizații și părți interesate care se ocupă de VoT 

împărtășesc experiențe și creează conexiuni între ele. 

Mai exact, în timpul workshop-ului de două zile, partenerii au avut șansa să: 
 Discute despre dificultățile, riscurile, provocările și oportunitățile în integrarea forței de muncă 

și sprijinirea femeilor CTT VoT, mai ales în lumina COVID-19. 
 Identifice măsurile de atenuare pentru a aborda consecințele COVID-19 asupra traficului de 

persoane.  
 Evidențieze unele dintre lacunele existente in serviciile de furnizare de asistență și de 

integrare a forței de muncă. 
 Dezvolte legături cu organizațiile / actorii din țările de origine a VoT în afara UE, precum 

Albania, Kosovo și Nigeria, pentru a promova sprijin integrat pentru femeile care doresc să 
se întoarcă în țările lor de origine, precum și măsuri de prevenire. 

 Împărtășească bunele practici în ceea ce privește prevenirea traficului, reintegrarea VoT în 
țările lor de origine și servicii de reabilitare și asistență eficiente care să răspundă nevoilor 
acestora. 

 Se informeze despre contextul local al diferitelor țări reprezentate în cadrul seminarului 
(Albania, Kosovo, Nigeria, Grecia, Italia, Austria, România și Bulgaria). 

 

Rămâneți la curent pentru a afla despre următorii pași! 
 
Pentru mai multe informații, vizitați site-urile web oficiale ale proiectului https://tolerantproject.eu/  si 
http://www.tolerantnetwork.com/ ! 

 

 

 

Tolerant – al 2-lea Seminar de schimb de experienta 

Provocări și oportunități în integrarea forței de muncă și sprijin 
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