
Din 1999, Fundația People to People
• Schimbă vieți, 
• Salvează familii
• Transformă comunități
promovând valorile moral creștine.

“Centrul Restore”

Centru pentru integrare/reintegrare socială 
pentru victimele traficului de

persoane
* serviciu social licențiat
* partener al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane- ANITP

Contact: 0359/411.700, 0749/498 627 
office@people2people.ro, restore@people2people.ro
Oradea, Bihor
IBAN: RO91RNCB0032046500510001, BCR

People2People Foundation

PROTEJEAZĂ-TE!  
PROTEJEAZĂ-I PE CEI DRAGI!

SFATURI UTILE

• Pasul 1. Ți s-a făcut o propunere?

NU FI NAIV, VERIFICĂ ÎN DETALIU ORICE OFERTĂ PRIMITĂ!

• Pasul 2. Te-ai hotărât să pleci?

LASĂ CÂT MAI MULTE INFORMAŢII  ȘI COPII DUPĂ DOCUMENTE FAMILIEI!

• Pasul 3. Ţi s-a oferit sprijin la plecare?

NU DA NIMĂNUI ACTELE DE IDENTITATE!

• Pasul 4. Eşti deja în pericol?

CERE AJUTORUL ORICĂREI PERSOANE CU CARE INTRI ÎN CONTACT!

• Pasul 5. Protejează-te pe rețelele de socializare

NU OFERI INFORMAȚII DETALIATE PE REȚELELE DE SOCIALIZARE, NU POSTA/TRANSMITE 
POZE INDECENTE SAU CARE POT FI FOLOSITE ÎMPOTRIVA TA!

• Pasul 6. Cum îţi dai seama că o persoană este victimă a traficului de persoane?

NU IGNORA PROBLEMELE CELOR DIN JUR!

• Pasul 7. Cui te poţi adresa pentru a ajuta o victimă a traficului de persoane?

- Politiei
– Misiunilor diplomatice ale României în străinătate
– Liniei Telverde 0 800 800 678 – apel gratuit din România
– Organizaţiilor neguvernamentale

NU UITA! – cartea de identitate, pașaportul pot fi reținute doar de oficialitățile din vamă 

sau poliție;

- Nu semna nici un contract intocmit intr-o limba straină pe care nu o intelegi.

- Nu intra în discuții pe internet cu persoane pe care nu le cunoști!
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CUM TE POȚI IMPLICA?

1.Încurajează comunicarea cu copiii/părinții sau alți membri ai familiei care pot fi 
în situații de risc;

2. Informează-te! – Îți stăm la dispoziție la telefon: 0359/411.700, 0749.498.627      

e-mail: office@people2people.ro ;          People2People Foundation

3. Spune și celorlalți! Organizează campanii de informare și putem să iți oferim 
resurse sau sa participam alături de tine la întâlniri organizate;

4. Sesizează autoritățile;

5. Fii voluntar – contactează-ne pentru a-ți spune cum poți să îți folosești 
abilitățile pentru a combate acest fenomen ;

6. Sprijină financiar organizațiile care activează în domeniul asistenței 
supraviețuitorilor! 

Dacă dorești să sprijini financiar activitatea noastră o poți face folosind contul: 

IBAN: RO91RNCB0032046500510001, deschis la BCR Oradea

România este una dintre țările de unde sunt 
recrutate cele mai multe victime! 

ORICINE 
poate deveni victimă a traficului de persoane. 

SERVICII OFERITE: 
-consiliere pre-repatriere
-sprijin repatriere
-asistență socială
-facilitare acces la servicii medicale
-asistență psihologică și orientare vocațională
-asistență, integrare/reintegrare educațională
-asistență juridică
-integrare/reintegrare socio-profesională
-găzduire temporară 
-sprijin material 
Alte activități:
-campanii de prevenire, informare conștientizare
-formare pentru specialiști
Personal disponibil: asistent social, psiholog, 
avocat. 

Nu te lăsa păcălit/ă! Traficul de persoane începe cu 
promisiunea unei vieți mai bune!

------
Dacă ai ajuns în această situație, sau știi pe cineva, 

contactează-ne!
Te putem ajuta!

----
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