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Introducere
Prezenta lucrare a fost realizată în cadrul proiectului ”AnimaNova – Integrare pe piața muncii pentru persoanele
traficate”, proiect implementat de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate și de către partenerii săi, Associazione Parsec ricerca e interventi sociali, Esprit Soc. cons. a.r.l, Expert Italia S.r.l, Fondazione Giacomo Brodolini, Ageform S.C.A.R.L., partener ulterior înlocuit de către IAL Innovazione Apprendimento Lavoro S.r.l. (Italia) și Federația
Filantropia (România), în perioada iulie 2009 – iunie 2012, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
AnimaNova a avut drept obiectiv principal să faciliteze schimbul de bune practici și lucrul împreună al
reprezentanților organizațiilor guvernamentale/publice și neguvernamentale active în domeniul prevenirii și
combaterii traficului de persoane și al acordării de asistență persoanelor traficate, atât în România, cât și în Italia.
Între rezultatele principale ale proiectului se numără și:
•

600 de reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale din România și 250 de reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale din Italia, implicați în activitățile naționale și
transnaționale ale proiectului (conferințe, seminarii, vizite de studiu și programe de internship);

•

Comunitatea de Practică a profesioniștilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, care
funcționează în mediul online și din care fac parte, în prezent, 300 de membri din România și Italia (www.
animanova.ro);

•

Instrumente de lucru și de formare (model de integrare pe piața muncii a persoanelor traficate, formare online în domeniul prevenirii traficului de persoane și al oferirii de asistență persoanelor traficate etc.);

•

Cercetarea ”Speranţe, la vânzare. Cercetare calitativă privind traficul de persoane în vederea exploatării sexuale în România şi Italia, în perioada 2007- 2011”;

•

Campania de prevenire a traficului de persoane ”Protejează-i pe cei dragi!”, derulată în România la nivel
național, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, atât în mediul urban, cât și în mediul rural și filmul de prevenire realizat ca parte a campaniei, pe baza interviurilor realizate cu femei traficate și cu familiile acestora.

Lucrarea de față are scopul de a continua, chiar după momentul finalizării formale a proiectului, susținerea cooperării pe termen lung între reprezentanții organizațiilor publice și a celor non-profit/nonguvernamentale din
România și Italia, care oferă servicii victimelor traficului de persoane. Prin urmare, acest catalog prezintă serviciile
pe care le oferă aceste organizații, precum și datele lor de contact.
Culegerea datelor a fost realizată pe baza unui formular prestabilit. Având în vedere constrângerile obiective
legate de spațiu, precum și nevoia de a realiza prezentări unitare, datele cuprinse în catalog reprezintă numai un
rezumat, o prezentare sumară a informațiilor colectate prin intermediul formularului.
Cu siguranță este posibil ca unele organizații să fi fost omise în momentul realizării acestui catalog. În cazul în
care vă regăsiți într-o astfel de situație, vă rugăm să ne scrieți, pentru ca datele dvs. să fie incluse în baza de date
și promovate către alte organizații active în acest domeniu. De asemenea, vă rugăm să ne contactați și în cazul în
care doriți mai multe informații despre una dintre organizațiile incluse în catalog sau să contactați în mod direct
organizația respectivă.

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Persoană de contact:
Livia Aninoșanu
Directoare de Programe
Email: laninosanu@cpe.ro
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Introduzione
Questa pubblicazione è stata realizzata nel quadro del progetto ”AnimaNova – Integrazione nel mercato del lavoro delle persone vittime di tratta”, progetto implementato da CPE - Centro Partenariato per l’Uguaglianza (CPE
– Centrul Parteneriat pentru Egalitate) in partenariato con Associazione Parsec ricerca e interventi sociali, Esprit
Soc. Cons. A.r.l, Expert Italia S.r.l, Fondazione Giacomo Brodolini, Ageform S.C.A.R.L., partner successivamente
sostituito da IAL Innovazione Apprendimento Lavoro S.r.l. (Italia) e Federazione Filantropia (Romania), nel periodo
luglio 2009 - giugno 2012, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma Operativo Settoriale
per lo Sviluppo delle Risorse Umane 2007-2013.
L’obiettivo principale di AnimaNova è stato quello di favorire lo scambio di buone pratiche e di far lavorare insieme i rappresentanti di istituzioni e organizzazioni non governative attive nel campo della prevenzione ed il
contrasto della tratta e di offrire assistenza alle persone vittime della tratta, tanto in Romania quanto in Italia. Tra
i risultati principali del progetto si contano anche:
•

600 rappresentanti di istituzioni e organizzazioni non governative romene e 250 rappresentanti di istituzioni
e organizzazioni non governative italiane coinvolti in attività nazionali e transnazionali del progetto (conferenze, seminari, visite di studio e intrenship);

•

Comunità di Pratica di professionalità nel settore della prevenzione e contrasto della tratta di persone, sviluppata on-line, della quale fanno parte attualmente 300 membri dalla Romania e dall’Italia (www.animanova.
ro )

•

Strumenti di lavoro e di formazione (modello di integrazione nel mercato del lavoro delle persone vittime
della tratta, formazione on-line in tema di prevenzione della tratta e di assistenza alle vittime di tratta);

•

„Speranze in vendita”, ricerca qualitativa sulla tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale in Romania
e in Italia, nel periodo 2007-2011

Campagna di prevenzione della tratta di persone „Proteggi i tuoi cari!”, svolta in Romania a livello nazionale, nelle
8 regioni di sviluppo, in aree urbane e in aree rurali e il film di prevenzione realizzato nel quadro della conferenza,
realizzato attraverso le interviste con donne vittime di tratta e le loro famiglie.
Il presente lavoro ha lo scopo di continuare, anche dopo il momento della chiusura formale del progetto, a sostenere la cooperazione a lungo termine tra i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e di quelle non–profit/
non governative rumene e italiane, che offrono servizi alle vittime di tratta di persone. Inoltre questo catalogo
presenta i servizi che sono offerti da queste organizzazioni, oltre che i loro dati di contatto.
La raccolta di dati è stata organizzata sulla base di un formulario prestabilito. Tenendo conto dei vincoli oggettivi
legati allo spazio, e al bisogno di realizzare presentazioni unitarie, i dati compresi nel catalogo rappresentano solo
un riassunto, una presentazione sommaria delle informazioni raccolte attraverso il mezzo del formulario.
Sicuramente è possibile che alcune organizzazioni siano state omesse al momento della realizzazione di questo
catalogo. Nel caso in cui vi troviate in questa situazione, vi chiediamo di scriverci al fine di includere i vostri dati
nel database e promuoverli presso altre organizzazioni attive in questo settore. Inoltre vi chiediamo di contattarci
anche nel caso in cui abbiate bisogno di maggiori informazioni riguardo alle organizzazioni incluse nel catalogo
o di contattare direttamente l’organizzazione rispettiva.

CPE - Centro Partenariato per l’Uguaglianza
Persona da contattare:
Livia Aninoșanu
Direttrice Programmi
Email: laninosanu@cpe.ro

Sec țiunea 1 - Introducere și aspec te metodologice
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Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
Agenzia Nazionale Anti-Tratta România
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică, înființată în anul 2005

Ente pubblico, costituito nel 2005

Zona geografică de intervenție: la nivel național
(coordonează 15 centre regionale)

Area geografica dell’intervento: a livello nazionale (coordina
15 centri regionali)

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie, constrângere la comiterea de infracțiuni
etc.

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio, costringere a
commettere crimini etc.

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, asistent
social, avocat etc.

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, assistente
sociale, avvocato etc.

Tipuri de intervenție oferite
Coordonarea națională a implementării politicilor anti-trafic, coordonarea și
monitorizarea activităților de colectare a datelor caracteristice evoluției fenomenului
și privind asistența acordată victimelor, efectuarea de studii și cercetări, facilitarea
schimbului de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competențe
în domeniu, din țară și din străinătate, propuneri pentru modificarea și completarea
legislației în domeniu, activități de prevenire a traficului de persoane și de acordare a
asistenței victimelor traficului de persoane, monitorizarea funcționării centrelor pentru
asistența victimelor, în conformitate cu standardele naționale specifice în domeniu,
îndrumarea persoanelor care apelează la linia gratuită (0800800678) către instituții
care pot acorda servicii etc.

Tipologia interventi offerti
Coordinamento nazionale per l’attuazione delle politiche anti-tratta, coordinamento
e monitoraggio delle attività di raccolta dati sull’evoluzione del fenomeno e
sull’assistenza delle vittime, promozione di studi e ricerche, supporto allo scambio
di dati e informazioni statistiche tra le istituzioni competenti nel settore, dal paese
e dall’estero, proposte per le modifiche della legislazione, attività di prevenzione
della tratta e di fornire assistenza e sostegno, monitoraggio dei centri operativi per
l’assistenza alle vittime, in conformità con le norme nazionali specifiche in materia,
accompagnamento delle persone che chiamano il numero gratuito (0800800678)
verso le istituzioni che possono fornire i servizi etc.

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Strada Ion Campineanu nr.20, etaj 5, sector 1, București
Tel: +4021 311 8982

+4021 313 3100

Fax: +4021 319 0183
Email:
Website:
Adrian Petrescu
Email:
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II
Organizații non-profit
Enti non profit
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ADPARE București
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2003

Ente non profit, costituito nel 2003

Zona geografică de intervenție: București și la nivel național

Area geografica dell’intervento: București e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie, constrângere la comiterea de infracțiuni

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio, costringere a
commettere crimini

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, asistent social, formator profesional, avocat
Apartenență la rețele: ENPATES/European NGOs Platform
Against Trafficking, Exploitation and Slavery

Tipuri de intervenție oferite
Centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență psihologică, centru de zi,
asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii, repatriere,
medierea relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, assistente sociale, educatore professionale,
avvocato
Appartenenza a reti: ENPATES/European NGOs Platform
Against Trafficking, Exploitation and Slavery
Tipologia interventi offerti
Drop in center, servizio legale, assistenza psicologica, presa in carico diurna, presa
in carico rezidenziale, formazione professionale, inserimento in azienda, rimpatrio,
mediazione con Forze dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
București
Email: adpare@adpare.eu
Website: www.adpare.ro
Gina Maria Stoian
Tel: +4021 253 2904

Asociația Alternative Sociale Iași
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1997

Ente no profit, costituito nel 1997

Zona geografică de intervenție: Iași și la nivel național

Area geografica dell’intervento: Iași e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie, prelevare de organe

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio, traffico di organi

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut, sociolog,
asistent social, mediator intercultural, interpret, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, assistente sociale, mediatore interculturale,
interprete, avvocato

Apartenență la rețele: rețele regionale și locale
Tipuri de intervenție oferite
Asistență juridică, asistență psihologică, formare profesională, integrare pe piața muncii,
medierea relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Appartenenza a reti: rete regionale e locale
Tipologia interventi offerti
Servizio legale, assistenza psicologica, formazione professionale, inserimento
lavorativo, mediazione con Forze dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di
sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Iași
Tel: +40332 405 476 +40332 405 477
Email: office@alternativesociale.ro
Website: www.alternativesociale.ro
Cătălin Luca
Tel: +40723 360 916
Email: cluca@alternativesociale.ro

Catalogo delle organizzazioni fornitrici di ser vizi alle vittime della tratta di persone in Romania e in Italia
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Asociația Betania Bacău
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1995

Ente no profit, costituito nel 1995

Zona geografică de intervenție: Bacău și la nivel național

Area geografica dell’intervento: Bacău e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
asistent social, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență psihologică, asistență
rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii, repatriere, medierea
relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Tipologia interventi offerti
Drop in center, servizio legale, assistenza psicologica, presa in carico rezidenziale,
formazione professionale, inserimento in azienda, rimpatrio, mediazione con Forze
dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bacău
Tel: +40234 586 002 +40234 206 016
Email: office@asociatiabetania.ro
Website: www.asociatiabetania.ro
George Mihăilă
Tel: +40745 389 909
Email: george@asociatiabetania.ro

Asociația Femeilor Împotriva Violenței Artemis Baia Mare
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2001

Ente no profit, costituito nel 2001

Zona geografică de intervenție: Baia Mare și în regiune

Area geografica dell’intervento: Baia Mare e a livello regionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
asistent social

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale

Apartenență la rețele: Women Against Violence Europe,
Coaliția ONGurilor cu Programe Anti-Violența Împotriva
Femeilor România

Appartenenza a reti: Women Against Violence Europe,
Coalizione di ONG con Programmi Anti-Violenza Verso le
Donne Romania

Tipuri de intervenție oferite
Asistență psihologică, asistență socială, integrare pe piața muncii, asistență juridică,
medierea relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Tipologia interventi offerti
Assistenza psicologica, assistenza sociale, inserimento lavorativo, servizio legale,
mediazione con Forze dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Baia Mare
Tel: +40262 250 770
Fax: +40262 250 770
Email: artemisbm@rivulus.ro, stopviolenta@yahoo.com
Website: www.artemis.com.ro
Koblicica Claudia
Tel: +40262 250 770
Email: artemisbm@rivulus.ro
stopviolenta@yahoo.com
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Asociația Femeilor Împotriva Violenței Artemis Cluj Napoca
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2001

Ente no profit, costituito nel 2001

Zona geografică de intervenție: Cluj Napoca și în regiune

Area geografica dell’intervento: Cluj Napoca e a livello
regionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală
Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
asistent social, consilier juridic
Apartenență la rețele: Women Against Violence Europe,
Coaliția ONGurilor cu Programe Anti-Violența Împotriva
Femeilor România
Tipuri de intervenție oferite
Asistență psihologică, asistență socială, integrare pe piața muncii, asistență juridică,
medierea relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale
Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, consulente giuridico
Appartenenza a reti: Women Against Violence Europe,
Coalizione di ONG con Programmi Anti-Violenza Verso le
Donne Romania
Tipologia interventi offerti
Assistenza psicologica, assistenza sociale, inserimento lavorativo, servizio legale,
mediazione con Forze dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Cluj Napoca
Tel: +40264 598 155
Fax: +40264 598 155
Email: afiv.artemis@upcmail.ro.
Website: www.artemis.com.ro
László Éva
Tel: +40264 598 155
Email: laszlo_bodrogi_eva@yahoo.com

Asociația Generație Tânără Timișoara
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2001

Ente no profit, costituito nel 2001

Zona geografică de intervenție: Timișoara și la nivel național

Area geografica dell’intervento: Timișoara e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, asistent social,
avocat, mediator, medic, pedagog

Figure professionali presenti: psicologo, assistente sociale,
avvocato, mediatore, medico, pedagogista

Apartenență la rețele: SSI Geneva și rețea locală

Appartenenza a reti: SSI Geneva e rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență psihologică, asistență
rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii, repatriere, medierea
relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Tipologia interventi offerti
Drop in center, servizio legale, assistenza psicologica, presa in carico rezidenziale,
formazione professionale, inserimento lavorativa, rimpatrio, mediazione con Forze
dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Timișoara
Tel: +40256 282 320
Fax: +40256 282 320
Email: office@generatietanara.ro
Website: www.generatietanara.ro
Mariana Petersel
Tel: +40723 545 255
Email: office@generatietanara.ro
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Asociația Global Help Craiova
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2011

Ente no profit, costituito nel 2011

Zona geografică de intervenție: Craiova și la nivel regional

Area geografica dell’intervento: Craiova e a livello regionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, asistent
social, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, assistente
sociale, avvocato

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Asistență juridică, asistență psihologică, formare profesională, integrare pe piața
muncii, repatriere, medierea relației cu Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor
de suport local

Tipologia interventi offerti
Servizio legale, assistenza psicologica, formazione professionale, inserimento
lavorativa, rimpatrio, mediazione con Forze dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di
sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Craiova
Tel/Fax: +40351 442 287
Email: a.globalhelp@yahoo.com
Website: http://www.anmrf-craiova.ro
Andra Brezniceanu
Tel: +40723 154 085
Email: a.globalhelp@yahoo.com

Asociația Națională Mutuală România-Franța ”Louis Pasteur” Brăila
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2000

Ente no profit, costituito nel 2000

Zona geografică de intervenție: Brăila și la nivel regional

Area geografica dell’intervento: Brăila e a livello regionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, asistent social,
formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, assistente sociale,
educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență psihologică, centru de
zi, formare profesională, integrare pe piața muncii, repatriere, medierea relației cu
Poliția, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Tipologia interventi offerti
Drop in center, servizio legale, assistenza psicologica, presa in carico diurna,
formazione professionale, inserimento lavorativa, rimpatrio, mediazione con Forze
dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Braila
Tel/Fax: +40239 612 074
Email: info@voltin.ro
Website: www.voltin.ro
Adriana Vadeanu
Tel: +40723 332 362
Email: adaveadeanu@yahoo.com
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Asociația Pro Refugiu București
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2011

Ente non profit, costituito nel 2011

Zona geografică de intervenție: București și la nivel regional

Area geografica dell’intervento: București e a livello regionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie, constrângere la comiterea de infracțiuni

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio, costringere a
commettere crimini

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
asistent social, avocat
Apartenență la rețele: Child Rights Information NetworkCRIN
Tipuri de intervenție oferite
Asistență juridică, asistență psihologică, centru de zi, medierea relației cu Poliția,
asistență medicală, activarea rețelelor de suport local

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, avvocato
Appartenenza a reti: Child Rights Information Network- CRIN
Tipologia interventi offerti
Servizio legale, assistenza psicologica, presa in carico diurna, mediazione con Forze
dell’Ordine, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
București
Tel: +4021 220 8751
Fax: +4021 220 8751
Email: office@prorefugiu.org
Website:www.prorefugiu.org
Silvia Berbec
Tel: +40743 052 532
Email: berbecsilvia@prorefugiu.org

Fundația Filantropia Timișoara
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2006

Ente non profit, costituito nel 2006

Zona geografică de intervenție: Timiș

Area geografica dell’intervento: Timiș

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, asistent social,
formator profesional

Figure professionali presenti: psicologo, assistente sociale,
educatore professionale

Apartenență la rețele: Federația Filantropia, Patriarhia
Română

Appartenenza a reti: Federația Filantropia, Patriarchia
Romania

Tipuri de intervenție oferite
Asistență psihologică, centru de zi, formare profesională, integrare pe piața muncii,
repatriere, medierea relației cu Poliția

Tipologia interventi offerti
Assistenza psicologica, presa in carico diurna, formazione professionale, inserimento
lavorativo, mediazione con Forze dell’Ordine

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Timișoara
Tel: +40356 715 986
Fax: +40372 873 641
Adrian Ghiran
Email: adrian.ghiran@yahoo.com
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Fundația People to People Oradea
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1999

Ente non profit, costituito nel 1999

Zona geografică de intervenție: Oradea și la nivel național

Area geografica dell’intervento: Oradea e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
asistent social, consilier juridic, pedagog, asistent medical

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, consulente legale, pedagogista, assistente
medico

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Asistență socială, asistență psihologică, formare profesională, integrare pe piața
muncii, consiliere juridică, asistență medicală

Tipologia interventi offerti
Assistenza sociale, assistenza psicologica, formazione professionale, inserimento
lavorativo, consulenza legale, servizi socio-sanitari

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Oradea
Tel: +40359 411 700
Fax: +40359 411 700
Email: office@people2people.ro
Website: www.people2people.ro
Andreea Pontos
Tel: +40726 196 996
Email: andreea.pontos@people2people.ro

Fundația Pro Prietenia Arad
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2001

Ente non profit, costituito nel 2001

Zona geografică de intervenție: Arad și la nivel național

Area geografica dell’intervento: Arad e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut, asistent
social, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Asistență juridică, asistență psihologică, centru de zi, formare profesională, integrare pe
piața muncii, repatriere

Tipologia interventi offerti
Servizio legale, assistenza psicologica, presa in carico diurna, formazione
professionale, inserimento lavorativo, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Arad
Tel: + 40257 210 606
Fax: + 40257 210 606
Email: contact@proprietenia.ro
proprietenia@gmail.com
Website: www.proprietenia.ro
Tarcea Florea
Tel: +40727 711 820
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Pro Demnitatea Femeii București
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2006

Ente non profit, costituito nel 2006

Zona geografică de intervenție: București și la nivel național

Area geografica dell’intervento: București e a livello nazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Apartenență la rețele: TALITHA KUM, RENATE

Appartenenza a reti: TALITHA KUM, RENATE

Tipuri de intervenție oferite
Centru de tranzit, repatriere

Tipologia interventi offerti
Casa di fuga, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
București
Tel: +4021212 2452
Raquel Diaz Flores
Tel: +40730 530 588
Email: raqueldcm@yahoo.es
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Direcția Sanitară Locală din Rimini
Azienda Sanitaria Locale di Rimini
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada, proiectul Help)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada, progetto Help)

Zona geografică de intervenție: Rimini

Area geografica dell’intervento: Rimini

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, operator
social, educator, asistent social, psiholog, mediator
intercultural, lingvistic și social, tutor integrare pe piața
muncii, avocat

Figure professionali presenti: operatore di strada, operatore
sociale, educatore, assistente sociale, psicologo, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, tutor per inserimenti
lavorativi, avvocato
Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii, lucru în rețea,
repatriere, intervenții la nivel comunitar

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, accoglienza, formazione
professionale, reinserimento professionale, lavoro di rete, rimpatrio, interventi di
communita

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Rimini
Tel: +3905 4174 7603
Fax: +3905 4174 7618
Email: prghelp@auslrn.net

Primăria din Bologna
Comune di Bologna
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul „Oltre la Strada” din 1996)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada dal 1996)

Zona geografică de intervenție: Bologna

Area geografica dell’intervento: Bologna

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bologna
Silvia Lolli
Tel: +39051 421 8604 Fax: +39051 421 8606
Email: silvia.lolli@comune.bologna.it
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Primăria din Brescia
Comune di Brescia
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Trafic din 2010)

Ente pubblico (progetto Tratta dal 2010)

Zona geografică de intervenție: Brescia

Area geografica dell’intervento: Brescia

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: formator profesional, asistent
social, psiholog

Figure professionali presenti: educatore professionale,
assistente sociale, psicologo

Tipuri de intervenție oferite
Asistență rezidențială și programe de protecție pentru victime

Tipologia interventi offerti
Accoglienza e protezione delle vittime

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Brescia
www.comune.brescia.it
Proiectul Trafic este gestionat de Cooperativa Sociale Lotta contro l’emarginazione Progetto Tratta in gestione alla
Cooperativa Sociale Lotta contro l’emarginazione
Roberta Bettoni
Tel. +3902 2622 4201
Fax: +3902 2622 6707
Email: segreteria@cooplotta.org roberta.bettoni@cooplotta.org
Website: www.cooplotta.org

Primăria din Cesena
Comune di Cesena
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada)

Zona geografică de intervenție: Cesena

Area geografica dell’intervento: Cesena

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Cesena
Tel: +3905 4735 6111
Fax: +3905 4735 6509
Email: oltrelastrada@aspcesenavallesavio.eu
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Primăria din Cuneo
Comune di Cuneo
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Piemonte in Rete, din 2010)

Ente pubblico (progetto Piemonte in Rete dal 2010)

Zona geografică de intervenție: Cuneo

Area geografica dell’intervento: Cuneo

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore preofessionale

Apartenență la rețele: rețeaua ”Piemonte in rete”
Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, contact indoor, asistență rezidențială

Appartenenza a reti: rete ”Piemonte in rete”

Tipologia interventi offerti
Unita di strada, contatto indoor, accoglienza

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Cuneo
Tel: +3901 7144 4512
Fax: +3901 7144 4420
Email: socioeducativo@comune.cuneo.it

Primăria din Ferrara
Comune di Ferrara
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada)

Zona geografică de intervenție: Ferrara

Area geografica dell’intervento: Ferrara

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Ferrara
Tel: +3905 3241 9688 +3905 3241 9664
Fax: +3905 3241 9670
Email: m.minghini@comune.fe.it
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Primăria din Fidenza
Comune di Fidenza
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada)

Zona geografică de intervenție: Fidenza

Area geografica dell’intervento: Fidenza

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Fidenza
Tel: +3905 2451 7111
Email: m.antonioli@comune.fidenza.pr.it

Primăria din Modena
Comune di Modena
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada)

Zona geografică de intervenție: Modena

Area geografica dell’intervento: Modena

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Modena
Tel: +3905 9203 3416 +3905 9203 3424
Fax: +3905 9203 3400
Email: oltrecs@comune.modena.it
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Primăria din Parm
Comune di Parma
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada din 1996)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada dal 1996)

Zona geografică de intervenție: Parma

Area geografica dell’intervento: Parma

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale
Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Parma
Tel: +3905 2121 8573 Fax: +3905 2103 1718
Pina Sammati
p.sammati@comune.parma.it

Primăria din Piacenza
Comune di Piacenza
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada din 1996)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada dal 1996)

Zona geografică de intervenție: Piacenza

Area geografica dell’intervento: Piacenza

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale
Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Piacenza
Tel: +3905 2349 2712
Elena Foletti
servizisociali@comune.piacenza.it
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Primăria din Ravenn
Comune di Ravenna
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada)

Zona geografică de intervenție: Ravenna

Area geografica dell’intervento: Ravenna

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale
Appartenenza a reti: rete ”Oltre la Strada”

Apartenență la rețele: rețeaua ”Oltre la Strada”
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Ravenna
Tel: +3905 4448 2060
Fax: +3905 4448 2355
Email: oltrelastrada@comune.ra.it

Primăria din Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Rosemary din 1997)

Ente pubblico (progetto Rosemary dal 1997)

Zona geografică de intervenție: Reggio Emilia

Area geografica dell’intervento: Reggio Emilia

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, operator
asistență rezidențială, operator integrare pe piața muncii,
voluntari

Figure professionali presenti: operatore di strada, operatore
dell’accoglienza, operatore per l’inserimento lavorativo,
volontari
Appartenenza a reti: rete Oltre la Strada

Apartenență la rețele: rețeaua Oltre la Strada
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii, repatriere

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico residenziale,
formazione professionale, inserimento professionale, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Reggio Emilia
Tel: +3905 2245 6711
Fax: +3905 2243 6747
Alfa Strozzi
Email: alfa.strozzi@municipio.re.it
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Primăria din Venezia
Comune di Venezia
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică

Ente pubblico

Zona geografică de intervenție: Mestre Venezia

Area geografica dell’intervento: Mestre Venezia

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional, consilier
juridic

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale,
consulente legale

Apartenență la rețele: rețea locală, ENAT – European Network
Against Trafficking
Tipuri de intervenție oferite
Unitate pentru situații de criză și evaluare, asistență rezidențială, asistență juridică,
asistență medicală, integrare socio-profesională

Appartenenza a reti: rete locale, ENAT – European Network
Against Trafficking
Tipologia interventi offerti
Unita di crisi e valutazione, pronta e prima accoglienza, assistenza legale, assistenza
sanitaria, inclusione socio-lavorativa

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Mestre Venezia
Tel: +3904 1504 2374
Email: politichesocialipartecipative.direzione@comune.venezia.it
Claudio Donadel
cpvenezia@libero.it

Provincia Alessandria
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Piemonte in rete din 2009)

Ente pubblico (progetto Piemonte in rete dal 2009)

Zona geografică de intervenție: Provincia Alessandria

Area geografica dell’intervento: Provincia di Alessandria

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Piemonte in rete

Appartenenza a reti: Piemonte in rete

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, asistență rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică,
asistență juridică, formare profesională

Tipologia interventi offerti
Unità strada, accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza
legale, formazione professionale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Alessandria
Tel: +3901 3130 4018 +3901 3130 4035
Fax: +3901 3130 4012
E-mail: mariagrazia.morando@provincia.alessandria.it
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Provincia Arezzo
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Un’altra strada din 2001)

Ente pubblico (progetto Un’altra strada costituito nel 2001)

Zona geografică de intervenție: Arezzo

Area geografica dell’intervento: Arezzo

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
mediator intercultural, asistent social, formator profesional,
avocat, tutor integrare pe piața muncii

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale,
avvocato, tutor per inserimenti lavorativi

Apartenență la rețele: rețea locală, cu forțele de ordine și
organizații non-profit

Appartenenza a reti: rete locale con Forze dell’Ordine e
organismi del Terzo Settore

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, centru de informare, asistență rezidențială, integrare pe piața
muncii, sensibilizare la nivel local și la nivelul rețelelor informale, mediere lingvistică și
culturală, asistență juridică, asistență psihosocială, educație pe teritoriul provinciei

Tipologia interventi offerti
Unità strada, sportello informativo, accoglienza, inserimento socio-lavorativo,
sensibilizzazione del territorio e delle reti informali, mediazione linguistico-culturale,
consulenza legale, consulenza psicosociale, educazione all’accesso al territorio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Arezzo
Tel: +3905 7530 181
Email: sandra@didonne.it
Website: www.didonne.it

Provincia Asti
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Piemonte in rete din 2009)

Ente pubblico (progetto Piemonte in rete dal 2009)

Zona geografică de intervenție: Provincia Asti

Area geografica dell’intervento: Provincia Asti

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Piemonte in rete

Appartenenza a reti: Piemonte in rete

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, asistență rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică,
asistență juridică, formare profesională

Tipologia interventi offerti
Unità strada, accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza
legale, formazione professionale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Asti
Tel: +3901 4143 3272
Fax: +3901 4143 3263
Website: www.provincia.asti.it
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Provincia Autonomă Bolzano
Provincia Autonoma di Bolzano
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Alba din 2003)

Ente pubblico (progetto Alba dal 2003)

Zona geografică de intervenție: Provincia Bolzano

Area geografica dell’intervento: Provincia Bolzano

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, psiholog,
sociolog, asistent social, formator profesional, consilier
juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, psicologo,
sociologo, assistente sociale, mediatore interculturale,
educatore professionale, consulente legale
Appartenenza a reti: rete locale

Apartenență la rețele: rețele locale
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, prim contact cu victimele traficului, asistență rezidențială,
evaluarea competențelor, formare profesională, integrare socio-profesională

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, lavoro di contatto e orientamento, presa in carico rezidenziale,
bilancio delle competenze, formazione professionale, inclusione socio-lavorativa

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bolzano
Tel: +3904 7141 8230 +3904 7141 8231
Email: famiglia.donna-gioventu@provincia.bz.it
politiche.sociali@provincia.bz.it

Provincia Autonomă Trento
Provincia Autonoma di Trento
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică

Ente pubblico

Zona geografică de intervenție: Provincia Trento

Area geografica dell’intervento: Provincia Trento

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo,

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, psiholog,
mediator intercultural, asistent social, formator profesional,
avocat, tutor integrare pe piața muncii

Figure professionali presenti: operatore di strada, psicologo,
mediatore interculturale, assistente sociale, educatore
professionale, avvocato, tutor per inserimenti lavorativi
Appartenenza a reti: rete locale

Apartenență la rețele: rețea locală
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, prim contact cu victimele traficului, asistență rezidențială,
integrare pe piața muncii, lucru în rețea cu serviciile existente la nivel local

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, primo contatto, accoglienza, reinserimento professionale, lavoro
di rete con i servizi del territorio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Trento
Tel: +3904 6140 5651
Email: anna.eccher@provincia.tn.it
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Provincia Foggia
Provincia di Foggia
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectele Roxana și Aquilone din 2000 și 2006)

Ente pubblico (progetti Roxana e Aquilone dal 2000 e 2006)

Zona geografică de intervenție: Foggia, Avellino

Area geografica dell’intervento: Foggia, Avellino

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, asistent social, educator, operator social, operator
unitate de strada, operator asistență rezidențială

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, assistente sociale, educatore, operatore sociale,
operatore unita di strada, operatore accoglienze

Apartenență la rețele: Rețeaua Națională Anti-trafic –
Numărul Verde Anti-trafic
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, identificare infornală, prim contact cu victimele traficului,
medierea relației cu Poliția, servicii legale, asistență rezidențială, formare
profesională, integrare pe piața muncii, informare, asistență medicală, repatriere

Appartenenza a reti: Rete Nazionale AntiTratta – Numero
Verde Antitratta
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, individuazione, aggancio, contatto di vittima di tratta, contatto,
mediazione con Forze dell’Ordine, servizio legale, presa in carico rezidenziale,
formazione professionale, inserimento lavorativo, informazione, servizi socio-sanitari,
attivazione rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Foggia
Annalisa Graziano
Tel: +3908 8156 8648
Email: info@progettoroxana.it

Provincia Genova
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectele Oltre la Strada și Nuovi
Orizzondi din 2000 și 2006)

Ente pubblico (progetti Oltre la Strada e Nuovi orizzonti dal
2000 e 2006)

Zona geografică de intervenție: Provincia Genova

Area geografica dell’intervento: Provincia Genova

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional, avocat,
tutor integrare pe piața muncii

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale,
avvocato, tutor per inserimenti lavorativi

Apartenență la rețele: rețea locală, rețea transnațională
proiectul FREED

Appartenenza a reti: rete provinciale, rete transnazionale
progetto FREED

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, număr verde anti-trafic, centru de informare, asistență rezidențială,
integrare socio-profesională, intervenție comunitară (pentru victimele exploatării
sexuale - asistență rezidențială, asistență psihologică, formare profesională și școlară,
formare practică în întreprinderi, integrare profesională și pentru victimele exploatării
prin muncă - asistență rezidențială, asistență juridică, eventuală repatriere asistată)

Tipologia interventi offerti
Unità di strada, numero verde contro la tratta, sportello informativo, accoglienza,
inserimento socio-lavorativo, lavoro di comunità (per le vittime di sfruttamento sessuale
- presa in carico, sostegno psicologico, formazione professionale e scolastica, formazione
pratica in impresa, inserimento lavorativo e per le vittime di lavoro forzato - counseling,
presa in carico, assistenza legale, eventuale rimpatrio assistito)

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Genova
Tel: +3901 0549 9543
Email: falaschi.r@provincia.genova.it
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Provincia Torino
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Piemonte in rete)

Ente pubblico (progetto Piemonte in rete)

Zona geografică de intervenție: Provincia Torino

Area geografica dell’intervento: Provincia Torino

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Asistență psihologică, educatională, asistență juridică, orientare socio-culturală și
profesională, integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Sostegno psicologico, sostegno educativo, consulenza legale, orientamento socioculturale e professionale, inserimento nel mercato del lavoro

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Torino
Tel: +3901 1861 2426
Email: laura.vinassa@provincia.torino.it
Website: www.provincia.torino.gov.it

Regiunea Emilia-Romagna
Regione Emilia-Romagna
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Oltre la Strada din 1996)

Ente pubblico (progetto Oltre la Strada dal 1996)

Zona geografică de intervenție: Regione Emilia-Romagna

Area geografica dell’intervento: Regione Emilia-Romagna

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: operator de stradă, educator,
asistent social, psiholog, psihpterapeut, mediator
intercultural, lingvistic și social, consilier juridic

Figure professionali presenti: operatore di strada, educatore,
assistente sociale, psicologo, psicoterapeuta, mediatore
interculturale, linguistico e sociale, consulente legale
Appartenenza a reti: rete Oltre la Strada

Apartenență la rețele: rețeaua Oltre la Strada
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică, asistență juridică, formare
profesională, integrare socio-profesională, repatriere asistată

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada unita di strada, drop in center, servizio legale, presa in carico
accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, formazione
professionale, inserimento socio-lavorativa, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bologna
Tel: +3905 1527 7073
Fax: +3905 1527 7074
Website: http: sociale.regione.emilia-romagna.it prostituzione-e-lotta-alla-tratta
Viviana Bussadori - Maurizio Braglia - Anna Paola Sanfelici
vbussadori@regione.emilia-romagna.it
mbraglia@regione.emilia-romagna.it
asanfelici@regione.emilia-romagna.it
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Regiunea Piemonte
Regione Piemonte
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație publică (proiectul Piemonte in rete din 2008)

Ente pubblico (progetto Piemonte in rete dal 2008)

Zona geografică de intervenție: Regiunea Piemonte

Area geografica dell’intervento: Regione Piemonte

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avvocato

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Piemonte in rete

Appartenenza a reti: Piemonte in rete

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, asistență rezidențială, asistență medicală, asistență psihologică,
asistență juridică, formare profesională

Tipologia interventi offerti
Unità strada, accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza
legale, formazione professionale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Torino
Carla Martoglio, Eleonora Doro
Tel: +3901 1432 5021
Fax: +3901 1432 5647
Email: eleonora.doro@regione.piemonte.it
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Associazione ARCI Salerno
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1993

Ente non profit, costituito nel 1993

Zona geografică de intervenție: Salerno și împrejurimi

Area geografica dell’intervento: Salerno e provincia

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
mediator intercultural, asistent social, formator profesional,
avocat, expert integrare pe piața muncii, animator
comunitate

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
mediatore interculturale, assistente sociale, educatore
professionale, avvocato, expertises inserimento lavorativo,
animatori di comunità

Apartenență la rețele: Rețeaua Națională ARCI, Numărul
Verde național

Appartenenza a reti: Rete Nazionale ARCI, Numero Verde
Nazionale

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, identificare infornală, prim contact cu victimele traficului,
medierea relației cu Poliția, centru de primire în urgență, asistență medicală,
asistență juridică, asistență rezidențială, activarea rețelelor de suport local, formare
profesională, integrare pe piața muncii, repatriere

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, individuazione, aggancio, contatto di vittima di tratta, contatto,
mediazione con Forze dell’Ordine, drop in center, servizi socio-sanitari, servizio legale,
presa in carico residenziale, reti di sussistenza locale, formazione professionale,
inserimento in azienda, rimpatrio onorevole

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Salerno
Email: arcisalerno@tiscali.it
Website: www.arci.it
Giuseppe Cavaliere
Tel: +3934 7846 8872
Email: cavaliere@arci.com

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Rimini
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1973

Ente non profit, costituito nel 1973

Zona geografică de intervenție: La nivel național și
internațional

Area geografica dell’intervento: A livello nazionale e
intenazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avocat, medic

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato, medici

Apartenență la rețele: rețea locală și națională

Appartenenza a reti: rete locale e nazionale

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, unitate de stradă, centru de primire în urgență, asistență
juridică, asistență rezidențială, repatriere asistată

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, unita di strada,drop in center, servizio legale, presa in carico
residenziale, rimpatrio assistito

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Rimini
Tel: +3905 4190 9700
Fax: +3905 4190 9701
Email: antitratta@apg23.org
Website: www.apg23.org
Elisa Parolin
Tel: +3934 8476 6882
antitratta@apg23.org
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Associazione Free Woman Onlus Ancona
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2000

Ente non profit, costituito nel 2000

Zona geografică de intervenție: Provincia Ancona și Pesaro,
Urbino, Marche

Area geografica dell’intervento: Province di Ancona e Pesaro,
Urbino, Marche

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: mediator intercultural, asistent
social, formator profesional, operator de stradă

Figure professionali presenti: mediatore interculturale,
assistente sociale, educatore professionale, operatori di strada

Apartenență la rețele: CNCA – coordonator național
comunități asistență

Appartenenza a reti: CNCA - coordinamento nazionale
comunità di accoglienza

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, identificare infornală, prim contact cu victimele traficului,
medierea relației cu Poliția, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, centru de zi, asistență rezidențială, integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, individuazione, aggancio, contatto di vittima di tratta, contatto,
mediazione con Forze dell’Ordine, drop-in center, servizio legale, servizi socio-sanitari,
presa in carico diurna, presa in carico residenziale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Ancona
Tel: +3907 1207 2045
Fax: +3907 1998 5724
Email: info@freewoman.it
Website: www.freewoman.it
Cristiano Berti
Tel: +3907 1207 2045
Email: progetti@freewoman.it

Associazione Lule Onlus Milano
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1998

Ente non profit, costituito nel 1998

Zona geografică de intervenție: Milano și Pavia

Area geografica dell’intervento: Milano e Pavia

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale

Apartenență la rețele: rețea locală și regională

Appartenenza a reti: rete locale e regionale

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de stradă, unitate de contact indoor, asistență medicală, număr verde
național, asistență rezidențială, integrare socio-profesională, repatriere

Tipologia interventi offerti
Unita di strada, unita di contatto indoor, servizi socio-sanitari, numero verde nazionale,
accoglienza, integrazione socio-lavorativa, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Abbiategrasso
Tel: +3902 9496 5244
Fax: +3902 3654 3572
Email: tratta@luleonlus.it
Website: www.luleonlus.it
Emanuele Omodeo Zorini
Tel: +3933 9543 3978
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Associazione Progetto Arcobaleno Firenze
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit

Ente no profit

Zona geografică de intervenție: Florența

Area geografica dell’intervento: Firenze

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete

Apartenență la rețele: CNCA, CEART, CTCA, TRAME, CTM,
NIRVA etc.

Appartenenza a reti: CNCA, CEART, CTCA, TRAME, CTM, NIRVA
etc.

Tipuri de intervenție oferite
Consiliere, asistență legală, asistență medicală, asistență rezidențială, activarea
rețelelor de suport local, formare profesională, integrare pe piața muncii, repatriere

Tipologia interventi offerti
Consulenza, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico residenziale, reti
di sussistenza locale, formazione professionale, inserimento in azienda, attivazione
rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Firenze
Tel: +3905 5284 823
Email: ivi99@libero.it
Ilaria Magini
Email: ilaria@progettoarcobaleno.it

Associazione Tampep onlus Torino
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2001

Ente non profit, costituito nel 2001

Zona geografică de intervenție: Torino și împrejurimi

Area geografica dell’intervento: Torino e provincia

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale

Apartenență la rețele: TAMPEP International Foundation,
GAATW, Gruppo Abele, Comune di Torino, UNICRI

Appartenenza a reti: TAMPEP International Foundation,
GAATW, Gruppo Abele, Comune di Torino, UNICRI

Tipuri de intervenție oferite
Unitate de strad[, reducerea daunelor, informare, educație sanitară și pentru îngrijirea
sănătății, muncă în rețea, asistență rezidențială în situații de urgență, orientare și
integrare profesională, asistență psihologică

Tipologia interventi offerti
Unita di strada, riduzione del danno, informazione, educazione sanitaria e tutela
della salute, lavoro di rete, accoglienza in situazioni d`emergenza, orientamento e
integrazione lavorativi, sostegno psicologico

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Torino
Tel: +3901 1859 821
Fax: +3901 1240 7344
Email: tampeponlus@tampepitalia.it
Rosanna Paradiso
Tel: +3933 8652 2763
Email: tampeponlus@tampepitalia.it
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Associazione Tuscolana Solidarietà Grottaferatta
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2003

Ente non profit, costituito nel 2003

Zona geografică de intervenție: Catelli Romana, Roma Sud

Area geografica dell’intervento: Catelli Romana, Roma Sud

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Observator trafic, Caritas, Albo
național trafic, Albo regional, CESV SPES, Ecorete, Novagorà

Appartenenza a reti: Osservatorio Tratta, Caritas, Albo
nazionale tratta, Albo regionale, CESV SPES, Ecorete, Novagorà

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico
residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Grottaferrata
Tel: +3906 9416973, +3932 8320 7227
Email: info@associazionetuscolanasolidarieta.it
Website: www.associazionetuscolanasolidarieta.it
Gloria Giacchino
Tel: +3934 8356 1213
Email: gloria.giacchino@gmail.com

Associazione Welcome Padova
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2000

Ente non profit, costituito nel 2000

Zona geografică de intervenție: Padova

Area geografica dell’intervento: Padova

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Primăria din Padova, Caritas

Appartenenza a reti: Comune di Padova, Caritas

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, asistență juridică, asistență medicală, centru de zi, asistență
rezidențială, activarea rețelelor de suport local, formare profesională, integrare pe
piața muncii, acțiuni de comunicare și sensibilizare

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico diurna, presa
in carico residenziale, reti di sussistenza locale, formazione professionale, inserimento
in azienda, azioni di comunicazione e sensibilizzazione

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Padova
Fax: +3904 9872 6725
Email: associazione.welcome@virgilio.it
Diega Carraretto
Tel: +3934 8894 1661
Email: associazione.welcome@virgilio.it
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Casa dei Diritti Sociali Roma
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1985

Ente non profit, costituito nel 1985

Zona geografică de intervenție: Roma

Area geografica dell’intervento: Roma

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
mendicità

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, educatore professionale, avvocato

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, centru de zi, asistență rezidențială, activarea rețelelor de suport local,
formare profesională, integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop-in center, servizio legale, servizio medico-sanitario, presa
in carico diurna, presa in carico residenziale, reti di sussistenza locale, formazione
professionale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Roma
Tel: +3906 4464 613
+3906 4464 742
Fax: +3906 4543 9339

Casa di accoglienza “Domus Nostra” Treviso
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație religioasă, înființată în anul 1962

Ente religioso, costituito nel 1962

Zona geografică de intervenție: Treviso și împrejurimi

Area geografica dell’intervento: Treviso e regione

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, formator profesional,
operatori

Figure professionali presenti: psicologo, educatore
professionale, operatori

Apartenență la rețele: rețea locală și regională

Appartenenza a reti: rete locale e regionale

Tipuri de intervenție oferite
Centru pentru persoane care au ieșit din trafic, masă și găzduire pe perioada șederii
în acest centru

Tipologia interventi offerti
Punto di fuga, vitto e alloggio per il periodo di permanenza in punto di fuga

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Treviso
Tel: +3904 2237 9047
Fax: +3904 2237 9047
Email: domusnostra@libero.it
Suor Teresa Linda
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C.A.T. Cooperativa sociale Onlus Firenze
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1985

Ente non profit, costituito nel 1985

Zona geografică de intervenție: Firenze și Calenzano

Area geografica dell’intervento: Firenze e Calenzano

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete

Apartenență la rețele: rețele locale, naționale și
internaționale

Appartenenza a reti: rete locale, nazionale e internazionale

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, identificare infornală, prim contact cu victimele traficului,
medierea relației cu Poliția, centru de primire în urgență, asistență medicală,
asistență juridică, activarea rețelelor de suport local

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, individuazione, aggancio, contatto di vittima di tratta, contatto,
mediazione con Forze dell’Ordine, drop in center, servizi socio-sanitari, servizio legale,
reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Sesto Fiorentino
Tel: +3905 5422 2390
Fax: +3905 5436 9384
Email: info@coopcat.it
Serena Mordini
Tel: +3933 5545 1227
presidenza@coopcat.it
serenamordini@gmail.com

Centro Immigrati Campania Fernandez Castel Volturno
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1996

Ente non profit, costituito nel 1996

Zona geografică de intervenție: Castel Volturno

Area geografica dell’intervento: Castel Volturno

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, exploatare prin cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, acccattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale,
avvocato

Apartenență la rețele: USMI, Caritas

Appartenenza a reti: USMI, Caritas

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico
residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Castel Volturno
Tel: +3908 2385 1723
Email: info@centrofernandes.it
Antonio Casale
Tel: +3908 2385 1723
Email: info@centrofernandes.it
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CE.ST.RI.M (Centro Studi e ricerche sulle realtà Meridionali) Potenza
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1995

Ente no profit, costituito nel 1995

Zona geografică de intervenție: Regiunea Basilicata

Area geografica dell’intervento: Regione Basilicata

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, exploatare prin cerșetorie, trafic de organe

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, acccattonaggio, espianto degli
organ

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, asistent social, formator
profesional, avocat, pediatru, medic generalist
Apartenență la rețele: asociații de voluntari, Caritas

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, assistente sociale,
educatore professionale, avvocato, pediatra, medici di base
Appartenenza a reti: associazioni di volontariato, Caritas

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală,.asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii,
repatriere, activități de laborator

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda, rimpatrio,
attivita di laboratorio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Potenza
Tel: +3909 7144 1549
Fax: +3909 7144 1549
Email: cestrim@cestrim.org
Website: www.cestrim.org
Rosaria Lamorte
Tel: +3932 9637 4651
Email: aurora@cestrim.org

C.I.R.S. Associazione Casa di Ruth Genova
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1994

Ente non profit, costituito nel 1994

Zona geografică de intervenție: Genova, Liguria

Area geografica dell’intervento: Genova, Liguria

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: formator profesional

Figure professionali presenti: educatore professionale

Apartenență la rețele: SUNRISE

Appartenenza a reti: SUNRISE

Tipuri de intervenție oferite
Asistență rezidențială, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local, formare
profesională

Tipologia interventi offerti
Presa in carico residenziale, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale, formazione
professionale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Genova
Tel: +3901 0251 4302
Fax: +3901 0251 4302
Email: cirsgenova@libero.it
Website: www.cirs-ge.org
Carla Pastorino
Tel: +3933 8147 9058
Email: carlacirs@libero.it
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Comunità Casa di Ruth Suore Orsoline Caserta
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1995

Ente non profit, costituito nel 1995

Zona geografică de intervenție: Caserta și Castel Volturno

Area geografica dell’intervento: Caserta e Castel Volturno

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: mediator intercultural, asistent
social, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: mediatore interculturale,
assistente sociale, educatore professionale, avvocato

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii, asistență medicală și
psihologică, cursuri de limba italiană și de alfabetizare, însoțire la alte servicii

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop-in center, servizio legale, presa in carico residenziale,
formazione professionale, inserimento in azienda, assistenza sanitaria e psicologica,
corsi di lingua e alfabetizzazione, accompagnamento ai servizi

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Caserta
Email: rut@orsolinescm.it
Tel: +3008 2327 8078
Suor Redenta
Tel: +3934 9490 9869
Email: casadiruth@virgilio.it

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo Dè Paoli Cagliari
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație religioasă, înființată în 2003

Ente religioso, costituito nel 2003

Zona geografică de intervenție: Sardinia

Area geografica dell’intervento: Sardegna

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie, economie subterană

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio, economie illegali

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
mediator intercultural, mediatori sociali, formatori
profesionali, învățători, operatori de stradă, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
mediatore interculturale, mediatori sociali, educatori
professionali, insegnanti, operatori di strada, avvocato

Apartenență la rețele: UNICEF, USMI, FIDAPA, OIM, NIRVA,
Numărul Verde Anti-trafic
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, asistență medicală, asistență juridică, activarea rețelelor de
suport local, centru de primire în urgență, asistență rezidențială, repatriere asistată,
sensibilizare la nivel local, formare profesională, integrare pe piața muncii

Appartenenza a reti: UNICEF, USMI, FIDAPA, OIM, NIRVA,
Numero Verde Nazionale
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, servizi socio-sanitari, offerta servizio legale, reti di sussistenza
locale, drop in center, presa in carico residenziale, rimpatrio assistito, sensibilizzazione
del territorio, formazione professionale, inserimento lavorativo

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Cagliari
Tel: +3907 0342 3726
Fax: +3907 0342 3785
Suor Ignazia Miscali
Tel: +3933 8436 3842
Email: suorignis@tiscali.it
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Congregazione Oblate del SS.Redentore S. Benedetto del Tronto
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație ecleziastică, înființată în 1874

Ente ecclesiastico, costituito nel 1874

Zona geografică de intervenție: Regiunea Marche

Area geografica dell’intervento: Regione Marche

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
asistent social, formatori profesionali, operatori de stradă,
clerici

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, educatore professionale, operatore di
strada, religiosa

Apartenență la rețele: Congregazione Oblate SS.redentore
(provincie italiană)
USMI (Unione Superiore maggiori Italiane)

Appartenenza a reti: Congregazione Oblate SS.redentore
(provincia Italiana)
USMI (Unione Superiore maggiori Italiane)

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de zi, asistență rezidențială

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, presa in carico diurna, presa in carico residenziale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
S. Benedetto del Tronto
Tel: +3907 3563 3205
Fax: +3907 3563 3205
Email: osr.grottammare@tiscali.it
Bolanos Sr. Maria Rosario
Tel: +3933 9140 0149
Email: mariacolanos@libero.it

Cooperativa Sociale Bee Free CoopSoc Roma
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 2009

Ente non profit, costituito nel 2009

Zona geografică de intervenție: Roma

Area geografica dell’intervento: Roma

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Observator trafic, Caritas, Albo național
trafic, Albo regional, CESV SPES, Ecorete, Novagorà

Appartenenza a reti: Osservatorio Tratta, Caritas, Albo
nazionale tratta, Albo regionale, CESV SPES, Ecorete,
Novagorà

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Roma
Francesca De Masi
Tel/Fax: +3906 8953 3659
Email: befree.segreteria@gmail.com
befree.ufficiostampa@gmail.com
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Cooperativa Sociale BorgoRete Perugia
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, în 1979 sunt înființate două
cooperative, Borgo și Rete, care, în 2007, se unesc pentru a
forma cooperativa socială BorgoRete
Zona geografică de intervenție: Perugia, Umbria și teritoriul
național

Ente non profit, nel 1979 nascono le due cooperative Il Borgo
e la Rete che nel 2007 si fondono nell’unica cooperativa
sociale BorgoRete

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, exploatare prin cerșetorie
Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, interpret, asistent social, avocat
Apartenență la rețele: CNCA – coordonator național al
comunităților de asistență și CNCM – coordonator național
al comunităților pentru minori, Numărul Verde Antitrafic,
proiecte conform art. 18 și 13 (la nivel național) și partener
în proiecte conform art. 18 și 13, servicii de însoțire la locul
de muncă (SAL), structuri de primire în urgență pe teritoriul
național (la nivel regional, local)
Tipuri de intervenție oferite
Asistență juridică, centru de zi, asistență rezidențială, formare profesională, integrare
pe piața muncii, repatriere

Area geografica dell’intervento: Perugia, Umbria e il territorio
nazionale
Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, acccattonaggio
Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, interprete, assistente sociale, avvocato
Appartenenza a reti: CNCA - coordinamento nazionale delle
comunità di accoglienza, CNCM - coordinamento nazionale delle
comunità per minori, Numero Verde Antitratta e progetti art. 18 e
art. 13 (livello nazionale) e partner dei progetti art. 18 e art. 13, servizi
di accompagnamento al lavoro (SAL), strutture di accoglienza in
emergenza sul territorio nazionale (livello regionale, locale)
Tipologia interventi offerti
Servizio legale, presa in carico diurna, presa in carico residenziale, formazione
professionale, inserimento in azienda, rimpatrio onorevole

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Perugia
Tel: +3907 551 4511
Fax: +3907 5500 4584
Email: comunicazioneabn@consorzioabn.it
Maria Alessandra Girolami
Tel: +3932 9904 0753
Email: a.girolami@consorzioabn.it

Cooperativa Sociale Dedalus Napoli
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1981

Ente non profit, costituito nel 1981

Zona geografică de intervenție: Napoli

Area geografica dell’intervento: Napoli

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional, avocat
Apartenență la rețele: GNESPAM (Grupul Național de
Organizații și Servicii de Gazduire Minori), SAM – Structuri de
Găzduire Minori Campania
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale, avvocato
Appartenenza a reti: GNESPAM (Gruppo Nazionale Enti e
Servizi di Pronta Accoglienza Minori), SAM - Strutture di
Accoglienza Minori Campania
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico
residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Napoli
Tel: +3908 1787 7333
Email: info@coopdedalus.it
Enrica DiNanni
Email: tratta@coopdedalus.it
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Cooperativa sociale Il Cerchio Pisa
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1992

Ente non profit, costituito nel 1992

Zona geografică de intervenție: Pisa

Area geografica dell’intervento: Pisa

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, operator de strada,
operator comunitate

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
mediatore interculturale, interprete, operatore di strada,
operatore di comunita
Appartenenza a reti: CNCA

Apartenență la rețele: CNCA
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, prim contact cu victimele traficului, medierea relației cu Poliția,
asistență juridică, asistență medicală, activarea rețelelor de suport local, centru de zi

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, contatto, mediazione con Forze dell’Ordine, drop in center, servizio
legale, servizi socio-sanitari, reti di sussistenza locale, presa in carico diurna

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Pisa
Tel: +3905 024 166
Fax: +3905 050 6372
Email: info@cooperativailcerchio.com
Fabrizio Mariani
+3934 8544 0735
fabrizio.mariani@cooperativailcerchio.it

Cooperativa Lotta contro l’emarginazione Milano
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1980

Ente non profit, costituito nel 1980

Zona geografică de intervenție: Regiunea Lombardia și la
nivel național

Area geografica dell’intervento: Regione Lombardia e a
livello nazionle

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avocat, expert exploatare prin muncă

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato, esperto
sfruttamento del lavoro

Apartenență la rețele: Consorzio NOVA onlus, CNCA, Cnnd –
Coordinamento nazionale nuove droghe, rețea locală
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, centru de zi, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața
muncii

Appartenenza a reti: Consorzio NOVA onlus, CNCA, Cnnd –
Coordinamento nazionale nuove droghe, rete locale
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico diurna, presa in carico residenziale, formazione professionale, inserimento in
azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Sesto San Giovanni Milano
Tel: +3902 2400 836 +3902 2622 4201
Fax: +3902 2622 6707
Email: segreteria@cooplotta.org
Tiziana Bianchini
Tel: +3934 8856 8161
Email: tiziana.bianchini@cooplotta.org
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Cooperativa Sociale Magliana 80 Roma
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1980

Ente non profit, costituito nel 1980

Zona geografică de intervenție: Lazio, Roma

Area geografica dell’intervento: Lazio, Roma

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional, avocat
Apartenență la rețele: IOM, CNCA, Asl, Centrul pentru Justiție
Infantilă, Sindicate, Patronate, asociații de voluntari și
organizații non-profit
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, activarea rețelelor de suport local, formare
profesională, integrare pe piața muncii, repatriere

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale, avvocato
Appartenenza a reti: IOM, CNCA, Asl, Centri di Giustizia
Minorile, Sindacati, Patronati, Associazioni di volontariato e
organizzazioni no profit
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico residenziale, reti di sussistenza locale, formazione professionale, inserimento in
azienda, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Roma
Tel: +3906 5559 0767
Email: maglianaroma@tiscali.it
Website: www.magliana80.it
Carmen Capria
Tel: +3934 7526 1645
Email: carmencapria@libero.it

Cooperativa Sociale Parsec Roma
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1996

Ente non profit, costituito nel 1996

Zona geografică de intervenție: Roma, Lazio

Area geografica dell’intervento: Roma, Lazio

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
mediator intercultural, asistent social, formator profesional,
operator de stradă
Apartenență la rețele: Numărul Verde Național, CNCA Lazio și
național, Consorțiul NOVA
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, unitate de stradă, asistență medicală, formare profesională,
orientare și integrare pe piața muncii

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
mediatore interculturale, assistente sociale, educatore
professionale, operatore di strada
Appartenenza a reti: Numero verde nazionale, CNCA Lazio e
Nazionale, Consorzio NOVA
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, unita di strada, servizi socio-sanitari, formazione profesionale,
orientamento e inserimento lavorativo

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Roma
Tel: +3906 8620 9991
Fax: +3906 8620 9991
Federica Gaspari
Tel: +3934 7379 3056
Email: federica.gaspari@tiscali.it
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Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto- ONLUS” Bitonto
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1993

Ente non profit, costituito nel 1993

Zona geografică de intervenție: Bitonto, Puglia, Bari

Area geografica dell’intervento: Bitonto, Puglia, Bari

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, formator profesional,
voluntari

Figure professionali presenti: psicologo, educatore
professionale, volontari
Appartenenza a reti: CNCA

Apartenență la rețele: CNCA
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, identificare infornală, prim contact cu victimele traficului

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, individuazione, aggancio, contatto di vittima di tratta

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bitonto
Tel: +3908 0371 5025
Fax: +3908 0375 7470
Email: fondazione@santimedici.org
Fiorella Falcone
Tel: +3908 0371 5024
Email: fiorella.falcone1@tin.it

Fondazione Gedama onlus Serina
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 2007

Ente non profit, costituito nel 2007

Zona geografică de intervenție: la nivel național

Area geografica dell’intervento: a livello nazionle

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
interpret, voluntari

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
interprete, volontari

Apartenență la rețele: rețea locală

Appartenenza a reti: rete locale

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, asistență juridică, asistență medicală, asistență rezidențială,
repatriere

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico residenziale,
rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Serina
Tel: +3903 5415 6699 +3933 4744 7881
Email: info@fondazionegedamaonlus.org
Website: www.fondazionegedamaonlus.org
Don Carrara Gianpaolo
Tel: +3933 4744 7881
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G.I.R.A.F.F.A. AH! (Gruppo Indagine Resistenza alla Follia Femminile AH!) Bari
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1998

Ente non profit, costituito nel 1998

Zona geografică de intervenție: Puglia, Bari

Area geografica dell’intervento: Puglia, Bari

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, vânzare de minori

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, tratta a fine di vendita di bambini

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale,
avvocato

Apartenență la rețele: Numărul Verde Antitrafic, rețeaua
regională conform art. 18 și 13
Tipuri de intervenție oferite
Asistență rezidențială cu scopul obținerii permisului de ședere, alfabetizare, asistență
medicală, școlarizare, laboratoare de formare, burse de muncă, repatriere voluntară

Appartenenza a reti: Numero Verde Antitratta, rete regionale
art. 18 e 13
Tipologia interventi offerti
Presa in carico residenziale con percorso per ottenimento permesso di soggiorno,
alfabetizzazione, cure sanitarie, scolarizzazione, laboratori formativi, borse lavoro,
rimpatrio in presenza di esigenze personali

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bari
Tel: +3908 0574 1461
Fax: +3908 0574 1461
Email: info@giraffaonlus.it
Website: www.giraffaonlus.it
Maria Pia Vigilante
Tel: +3933 5605 0282
Email: marypia@libero.it

La strada der weg Bolzano
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1978

Ente non profit, costituito nel 1978

Zona geografică de intervenție: Provincia Bolzano

Area geografica dell’intervento: Provincia di Bolzano

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, interpret, asistent social,
formator profesional

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, interprete, assistente
sociale, educatore professionale

Apartenență la rețele: rețea locală, FICT (Federazione Italiana
Comunità terapeutiche)

Appartenenza a reti: rete locale, FICT (Federazione Italiana
Comunità terapeutiche)

Tipuri de intervenție oferite
Asistență juridică, asistență medicală, asistență rezidențială, formare profesională,
integrare pe piața muncii

Tipologia interventi offerti
Servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico residenziale, formazione
professionale, inserimento lavorativo

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bolzano
Tel: +3904 7120 3111
Fax: +3904 7120 1585
Email: info@lastrada-derweg.org
Alexandra Reinalter
Tel: +3934 8157 2304
Email: projektfrau@lastrada-derweg.org
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MIT – Movimento Identità Transessuale Bologna
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1979

Ente non profit, costituito nel 1979

Zona geografică de intervenție: Regiunea Emilia-Romagna

Area geografica dell’intervento: Regione Emilia-Romagna

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
sociolog, mediator intercultural, mediator transexual,
interpret, asistent social, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
sociologo, mediatore interculturale, mediatore trans,
interprete, assistente sociale, avvocato

Apartenență la rețele: rețea locală, ONIG (Osservatorio
Nazionale Identità di Genere)

Appartenenza a reti: rete locale, ONIG (Osservatorio
Nazionale Identità di Genere)

Tipuri de intervenție oferite
Informare, asistență și îngrijire medicală, analize și controale medicale, acompaniere
la diferite servicii, asistență psihologică, asistență juridică

Tipologia interventi offerti
Informazioni, assistenza e cure mediche, analisi e controlli medici, accompagnamento
ai servizi, sostegno psicologico, assistenza legale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bologna
Tel: +3905 127 1666
Fax. +3905 127 1666
Email: mitbologna@libero.it
Porpora Marcasciano
Tel: +3933 3452 6916
Email: mit.bo@tin.it

On The Road Martinsicuro
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1994

Ente non profit, costituito nel 1994

Zona geografică de intervenție: Marche-Abruzzo-Molise, la
nivel național și internațional

Area geografica dell’intervento: Marche-Abruzzo-Molise, a
livello nazionle e internazionale

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, interpret, asistent social, formator profesional,
avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, interprete, assistente sociale, educatore
professionale, avvocato

Apartenență la rețele: GATWW (Global Alliance Traffic in
Women), CNCA, NOVA

Appartenenza a reti: GATWW (Global Alliance Traffic in
Women), CNCA, NOVA

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, centru de zi, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața
muncii, repatriere

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico diurna, presa in carico residenziale, formazione professionale, inserimento in
azienda, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Martinsicuro
Tel: +3908 6179 6666 +3908 6176 5112
Email: mail@ontheroadonlus.it
Vincenzo Castelli
Tel: +3934 6609 3872
Email: vincecastelli@tiscali.it
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PIAM Onlus Asti
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 2000

Ente non profit, costituito nel 2000

Zona geografică de intervenție: Asti, Piemonte

Area geografica dell’intervento: Asti, Piemonte

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, asistent
social, mediator intercultural, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, assistente
sociale, mediatore interculturale, educatore professionale,
avvocato

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii,
repatriere

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda, rimpatrio

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Asti
Tel: +3901 4135 5689
+3932 8189 6997
Email: piamonlus@yahoo.com
Alberto Mossino
Tel: +3932 8189 6997
Email: piamonlus@yahoo.com

Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus Trani
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1991

Ente non profit, costituito nel 1991

Zona geografică de intervenție: Bari, Bat, Traranto

Area geografica dell’intervento: Bari, Bat, Traranto

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo

Roluri profesionale prezente: psihoterapeut, sociolog,
mediator intercultural, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicoterapeuta, sociologo,
mediatore interculturale, educatore professionale, avvocato

Apartenență la rețele: Serviciul Social Statal Albanez, CNCA,
Asl, Centrul pentru Politici Sociale, sindicate, forțe de ordine,
prefecturi
Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, integrare pe piața muncii

Appartenenza a reti: Servizio Sociale Statale Albanese, CNCA,
Asl, Assessorato alle Politiche Sociali, Sindacati, Questure,
Prefetture
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in carico
residenziale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Trani
Tel: +3908 8358 2384
Fax: +3908 8350 2146
Email: aleida@oasi2.it
Website: www.oasi2.it
Rossana Piccolo
Tel: +3934 8796 9734
Email: r.piccolo@oasi2.it
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Società Cooperativa Sociale Farsi Prossimo Onlus Milano
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație ecleziastică, înființată în 1993

Ente ecclesiastico, costituito nel 1993

Zona geografică de intervenție: Milano, Varese

Area geografica dell’intervento: Milano, Varese

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale

Roluri profesionale prezente: psiholog, psihoterapeut,
formator profesional, asistent social, operator de stradă,
clerici

Figure professionali presenti: psicologo, psicoterapeuta,
assistente sociale, educatore professionale, operatore di
strada, religiosa

Apartenență la rețele: Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana,
Consorzio Farsi Prossimo

Appartenenza a reti: Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana,
Consorzio Farsi Prossimo

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, asistență medicală, centru de zi, asistență rezidențială

Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, servizi socio-sanitari, presa in carico diurna, presa in carico
residenziale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Milano
Tel. +3902 7603 7252
Palma Felina
Tel: +3902 7603 7253
Emial: donne.ambrosiana@caritas.it

Virtus Ponte Mammolo Roma
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în 1993

Ente non profit, costituito nel 1993

Zona geografică de intervenție: Roma

Area geografica dell’intervento: Roma

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, exploatare prin
muncă, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
sfruttamento lavorativo, accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, sociolog, mediator
intercultural, asistent social, formator profesional, avocat

Figure professionali presenti: psicologo, sociologo, mediatore
interculturale, assistente sociale, educatore professionale,
avvocato
Appartenenza a reti: CNCA, USMI, CARITAS

Apartenență la rețele: CNCA, USMI, CARITAS
Tipuri de intervenție oferite

Tipologia interventi offerti

Intervenție în stradă, centru de primire în urgență, asistență juridică, asistență
medicală, asistență rezidențială, formare profesională, integrare pe piața muncii

Intervento di strada, drop in center, servizio legale, servizi socio-sanitari, presa in
carico residenziale, formazione professionale, inserimento in azienda

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Roma
Tel: +3906 4120 0952
Fax: +3906 4122 2099
Email: virtus@virtusitalia.it
segreteria@virtusitalia.it
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Volontarius - Associazione di volontariato Onlus Bolzano
Informații privind organizația

Informazioni sull’organizzazione

Organizație non profit, înființată în anul 1999

Ente non profit, costituito nel 1999

Zona geografică de intervenție: Provincia Bolzano

Area geografica dell’intervento: Provincia di Bolzano

Intervenție în domeniu: exploatare sexuală, cerșetorie

Area di intervento sulla tratta: sfruttamento sessuale,
accattonaggio

Roluri profesionale prezente: psiholog, mediator
intercultural, operator de stradă, formator profesional
Apartenență la rețele: Società Coperativa Sociale River
Equipe – Bolzano, Philanthropy centro studi – Forlì, Crucea
Roșie Italiană – Bolzano, CNCA

Tipuri de intervenție oferite
Intervenție în stradă, identificare infornală, prim contact cu victimele traficului,
medierea relației cu Poliția, asistență medicală, asistență juridică, activarea rețelelor
de suport local

Figure professionali presenti: psicologo, mediatore
interculturale, operatore di strada, educatore professionale
Appartenenza a reti: Società Coperativa Sociale River Equipe –
Bolzano, Philanthropy centro studi – Forlì, Croce Rossa Italiana
– Bolzano, CNCA
Tipologia interventi offerti
Intervento di strada, individuazione, aggancio, contatto di vittima di tratta, contatto,
mediazione con Forze dell’Ordine, Questure, servizi socio-sanitari, offerta servizio
legale, medico-sanitario, reti di sussistenza locale

Date și persoană de contact Indirizzo completo e persona da contattare
Bolzano
Tel: +3904 7140 2338
Fax. +3904 7140 4921
Email: associazione@volontarius.it
Claude Rotelli
Tel: +3933 5752 2488
Email: c.rotelli@alice.it
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Catalogul organizațiilor care oferă servicii
victimelor traficului de persoane în România și Italia
Catalogo delle organizzazioni fornitrici di servizi alle
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Material realizat în cadrul proiectului
“AnimaNova - Integrare pe piața muncii pentru persoanele traficate”
București, 2012

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale - Domeniul major de intervenție 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Editorul materialului: CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate - Data publicării: 2012
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
Materiale realizzato nel quadro del progetto
“AnimaNova - Integrazione sul mercato del lavoro delle persone trafficate”
Programma Operativo Settoriale Sviluppo delle Risorse Umane 2007-2013
Asse 6 Promuovere l’inclusione sociale - Misura 6.3 Promuovere pari opportunità sul mercato del lavoro
Materiale realizzato da: CPE- Centro Partenariato per L’Uguaglianza - Data della pubblicazione: 2012
“Il contenuto di questo materiale non rappresenta necessariamente la posizione ufficiale dell’unione Europea o del Governo della Romania”.

“ANIMANOVA
Integrare pe piața muncii pentru persoanele traficate”

