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Campania Județeană “Informează-te! Viitorul iţi aparţine!”

Ediţia a VIII-a

Perioada de desfăşurare

februarie-mai 2019

CAEJ 2019, pozitia 51

Domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile

Organizatori:
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

Persoană de contact Ianachis Clara - profesor consilier şcolar CJRAE Hunedoara, telefon
0784295340

REZUMATUL PROIECTULUI
Campania “Informează-te! Viitorul îţi aparţine” constă în activităţi ce vizează informarea şi

prevenirea traficului de fiinţe umane şi popularizarea legislaţiei în domeniul exploatării minorilor.
La ediţia anterioară, în anul şcolar 2017-2018, au participat la sesiunile de informare 1016

elevi şi 64 cadre didactice, din 28 de unităţi de şcolare, iar la activităţile de voluntariat
desfăşurate în şcoli au participat 24 elevi coordonaţi de 7 cadre didactice. Beneficiarii direcţi
sunt elevii participanţi la campanie, beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice,
comunitatea locală.

Activităţile propuse sunt: lansarea campaniei, informarea publicului ţintă asupra riscurilor şi
efectelor traficului de persoane de către un reprezentant al Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, desfăşurarea campaniei în şcoli,
transmiterea către CJRAE Hunedoara a portofoliului campaniei, realizarea galeriei portofoliilor.
În cadrul galeriei, fiecare unitate de învăţământ îşi va prezenta campania, rezultatele obţinute, iar
elevilor care au coordonat activităţile li se vor înmâna certificate de voluntariat.

Activitatea principală presupune desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului de fiinţe
umane în unităţile şcolare, integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor
didactice.

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă constă într-o mai bună informare asupra
cauzelor, factorilor de risc şi consecinţelor traficului de persoane.
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PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument
În termeni statistici, anul 2017 a cunoscut o scădere cu 12% a populației victimelor, de la

756 victime, identificate în 2016, la 662, în anul 2017.
Populația feminină, atât cea majoră cât și cea minoră, are o pondere crescută în totalul

victimelor identificate, ajungând în anul 2017 la 76,4%, după cum traficul, în scopul exploatării
sexuale, are o pondere de aproximativ 68,8% din total. Cele mai multe dintre victime au absolvit
între 5 - 8 clase școlare, la data intrării în trafic.

Această campanie vrea să vină în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice prin activităţi de
informare şi de prevenire a fenomenului de trafic de persoane şi este propusă în acord cu una din
priorităţile A.N.I.T.P – dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la
derularea acestora.

Campania îşi propune sensibilizarea populaţiei şcolare asupra situaţiilor riscante care pot
conduce la traficul de persoane cât şi asupra efectelor negative ale traficului. Implicarea activă a
elevilor va permite acestora să anticipeze, să cunoască şi să evalueze situaţiile de risc în ceea ce
priveşte traficul de fiinţe umane.

Scop
Formarea abilităţilor de viaţă la elevi pentru prevenirea traficului de fiinţe umane.

Obiective specifice
- Promovarea proiectului în unitățile școlare din județ;
- Sensibilizarea elevilor cu privire la fenomenul traficului de persoane;
- Dezvoltarea voluntariatului pentru prevenirea traficului de persoane;
- Diseminarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: elevii învăţământului
gimnazial şi liceal din unităţile şcolare ale judeţului Hunedoara, cadre didactice.

Durata proiectului: februarie - mai 2019

Descrierea activităţilor
Activitatea nr.1
a) Titlul activităţii: Promovarea campaniei la nivelul publicului țintă
b) Perioada: 11 - 15 februarie 2019
c) Locul de desfăşurare: sediul CJRAE Hunedoara
d) Participanţi: echipa de proiect, cadre didactice
e) Descrierea pe scurt a activităţii: organizatorii vor prezenta proiectul, vor informa

grupul ţintă despre scopul, activităţile şi calendarul de desfăşurare al campaniei; postarea pe
cjraehd.ro şi forumul ISJ Hunedoara a proiectului campaniei.

Activitatea nr. 2
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a) Titlul activităţii: Sesiune de informare a elevilor şi cadrelor didactice cu
privire la fenomenul traficului de persoane

b) Perioada: 18 februarie - 29 martie 2019
c) Locul desfăşurării: sesiunile de informare se vor desfăşura în cinci zone ale

judeţului Hunedoara (Deva; Petroşani/Petrila/Vulcan/Lupeni/Aninoasa/Uricani;
Hunedoara/Haţeg/Călan; Orăştie/Geoagiu/Simeria; Brad)

d) Participanţii: elevi şi cadre didactice
e) Descrierea pe scurt a activităţii: susţinerea de acţiuni de formare/informare cu

privire la efectele şi riscurile traficului de persoane în parteneriat cu reprezentanţii
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba
Iulia.

Activitatea nr.3
a) Titlul activităţii: Stabilirea echipei de implementare din cadrul fiecărei unităţi

şcolare
b) Perioada: 01 - 12 aprilie 2019
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
d) Participanţii: elevii din ciclul gimnazial şi liceal, cadre didactice.
e) Descrierea pe scurt a activităţii: elevii împreună cu un cadru didactic se vor organiza

într-o echipă de lucru (formată din 3-5 elevi) pentru desfăşurarea campaniei la nivelul
unităţii şcolare; trimiterea fişei de înscriere (Anexa1) pe adresa de mail
cjraehd@yahoo.com; data limită de înscriere este 12 aprilie 2019.

Activitatea nr. 4
a) Titlul activităţii: Desfăşurarea campaniei în unităţile şcolare
b) Perioada: 15 aprilie - 17 mai 2019
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
d) Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi.
e) Descrierea pe scurt a activităţii: desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului

de fiinţe umane în unităţile şcolare, integral concepută şi realizată de elevi sub
îndrumarea cadrelor didactice.

Activitatea nr. 5
a) Titlul activităţii: Realizarea şi transmiterea portofoliilor
b) Perioada: 20 - 24 mai 2019
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
d) Participanţii: elevii, cadrele didactice
e) Descrierea pe scurt a activităţii: echipele vor realiza un portofoliu (în format

electronic power-point) care să conţină descrierea activităţilor desfăşurate pe
durata campaniei, numărul de elevi participanţi, impactul activităţilor asupra
populaţiei şcolare şi poze din timpul campaniei, ce va fi transmis pe adresa de e-
mail cjraehd@yahoo.com până în data de 24 mai 2019.
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Activitatea nr. 6
a) Titlul activităţii: Galeria portofoliilor
b) Data: 27 - 31 mai 2019
c) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
d) Participanţii: elevii, cadrele didactice, reprezentanţi ai partenerilor şi

organizatorilor.
e) Descrierea pe scurt a activităţii: echipele îşi vor prezenta portofoliul într-un cadru

festiv la sediul Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, unde li se vor acorda
certificate de voluntariat.
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Anexa 1

Fişă de înscriere

Campania Judeţeană “Informează-te! Viitorul îţi aparţine”

Unitatea şcolară: ________________________________________________________________

Profesor coordonator: ____________________________________________________________

Date de contact ale profesorului coordonator: ________________________________________

Elevii echipei de lucru :

Nr.

Crt.

Numele şi prenume elevilor Clasa

Data ............................
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