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“ În urmă cu doi ani un tată îngrijorat pentru fiica sa de 10 
ani, A adus-o la Asociaţia noastră pentru a-i  explica ce înseamnă 
traficul de persoane și cum să se apere împotriva oricărui fel de 
amenințare. Privind materialele noastre, ne-a întrebat dacă avem 
cumva și materiale adaptate pentru vârsta ei. Ne-am dat seama că 
toate flyerele noastre, afișele, video-urile erau adaptate pentru un 
public mai matur. Totuși cifrele oficiale arată că vârsta de intrare 
în prostituție este destul de mică. În SUA se spune că este de 13 ani. 
Am realizat că este nevoie ca informația să ajungă la preadoles-

cenți și adolescenți. 
Așa a luat naștere viziunea cărţii 3D. 

Se spune că sunt aproape 35.8 milioane de 
sclavi la nivel mondial la ora actuală, mai mult ca 
niciodată în istorie. Unii sunt exploatați prin muncă, 
alții sexual, altora li se iau organele sau sunt forțați 
să comită infracțiuni. România este una 
dintre țările de origine cu cele mai 

numeroase victime din Europa Occidentală. Traficul 
sexual este una dintre cele mai grave forme de abuz 
și exploatare,  pentru că abuzul sexual se repetă 

zilnic pe o perioadă mai lungă și lasă urmări fizice 
și  psihice greu de vindecat. Orice formă de 

exploatare este condamnabilă și poate fi considerată 
o crimă împotriva umanității. Dana, Deea și Debora au 

fost unele dintre aceste victime. 



Fiecare provine dintr-un mediu social diferit, păcălite, 
atrase prin diferite metode. Ele nu pot controla situația de 
acasă, sărăcia, neglijența din partea părinților sau abuzu-
rile. Dar ele puteau fi avertizate ca în ziua în care li se va 
face o ofertă de muncă suspectă să fi putut refuza la timp. 
Deciziile luate atunci, lipsite de înțelepciune, le-au făcut 
să cadă în capcană. Poate că destinul lor ar fi fost diferit 
dacă cineva le-ar fi  avertizat cu privire la aceste riscuri... 
Această carte este pentru toate fetele ca Dana, Deea și 
Debora, fete care încă au parte de copilărie, de inocență, de 
visuri frumoase, ca ele să fie protejate și să aibă un destin 

diferit față de eroinele noastre.

Mulțumim în mod special asociației Entraide Luthérienne 
din Franța, care a sponsorizat acest proiect și 

asociației Eliberare din București, care a realizat 
site-ul pentru proiectul 3D.

Încurajăm părinții, bunicii, educatorii, să citească 
și ei cartea și să-i provoace pe copii la o discuție. 
Fără implicarea voastră nu putem face nimic! Voi sunteți 
elementul cheie în a-i preveni pe copiii voștri, pentru ca 
destinul lor să fie unul bun și lipsit de o astfel de suferință!

Lectură plăcută! ”

L. D.
Fondator al Asociației F.R.E.E



QUIZZ



A.

B.

C.

Pe parcursul cărții regăsiți o serie de întrebări cu câte 
trei variante de răspuns: A,B,C. Încercuiți varianta 

care vi se potrivește în funcție de convingerile voastre. 
La sfârșitul cărții veți descoperi tipologia în care vă 

încadrați, în funcție de răspunsurile date.

o





Această carte este dedicată 
unor fete minunate, care 
prin puterea și curajul de care au 

dat dovadă în diferite situații, 
ne-au oferit o întreagă lecție de 
viață! Ibe, Magda, Cătălina, 

Lacrămioara, Anica, Denisa, 
vă dedicăm cu multă dragoste 
această carte! De asemenea, 
cartea este dedicată tuturor 

celorlalte fete cu care am avut 
ocazia să interacționăm și care de 
asemenea sunt un mare exemplu 
de putere și dorință de a merge 

mai departe, trecând peste orice 
obstacol! Fetelor, puterea 
mărturiei voastre este 

extraordinară!
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Ajutorrrr!!! DaŢi-mi drumul 
de aici!!! De ce mĂ ŢineŢi ÎnchisĂ aici? 

Mamaaaaaa!!
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MĂNÂNCĂ,
putere !
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acestei camere!
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POVESTEA 
DEBOREI
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PSHOPPING.
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Deborei
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Ă

A.  Aş asculta şi aş zice că ‘sigur are dreptate’ dar m-aş 
gândi mai târziu dacă merită sau nu,să aplic sfaturile ei.

B.  Bona mea este mai în vârstă şi are mult mai multă 
experiență de viață; în plus ştiu că îmi vrea binele. 
O voi asculta.

C.  Nici nu aş lăsa-o să termine! Cum să îşi permită să îmi 
dea un sfat? Nu este mama mea să îmi dicteze ce să fac!

DACĂ AI FI ÎN LOCUL DEBOREI, 
CUM AI REACȚIONA FAȚĂ DE SFATURILE BONEI?
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A.  Internetul prezintă anumite pericole, dar simt că 
cel puțin pot găsi o scăpare din viața mea plictisitoare; 
pot să îmi fac prieteni; nu mă mai simt aşa de singur/ă; 
pot împărtăşi starea mea de spirit cu mulți care mă vor 
înțelege.

B.  Internetul are părți bune şi părți rele. Poate să îți 
acapareze mult din timpul tău, pe care l-ai putea investi 
făcând ceva util. În plus, poate prezenta multe pericole. 
Este bine să îl foloseşti cu anumite restricții.

C.  Internetul este cea mai tare invenție a secolului! Nu 
există limite şi nici control! Acolo poți fi cine vrei tu. Îți 
poți inventa un alt personaj şi o altă viață. E mult mai 
fain să trăieşti virtual.

CE PĂRERE AI DESPRE INTERNET?
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M

A.   Aş sta să mă gandesc. poate cineva îl cunoaște? 
Poate e cineva fain? Poate e arătos?

B.  Aş refuza imediat. Am destui prieteni şi nu am 
nevoie să mă complic cu un necunoscut.

C.  L-aş adăuga fără să mă gândesc prea mult.

CE AI FACE TU DACĂ AI PRIMI 
O CERERE DE PRIETENIE PE UN SITE DE 
SOCIALIZARE DE LA UN NECUNOSCUT ?
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PE VREME CE CREȘTI,
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Ţi

A
M

Tot

Dacă

Nu

 Îi

P

Plus

Altfel
Dacă 

Dacă 

Nu să 

Tu

stricăm 
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Acum Sigur

Noapte Vorbim
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A.  Cu toate că nu e frumos să îți minți părinții, uneori 
trebuie dacă vrei să te distrezi puțin.

B.  Este un prieten fără valori care ar putea să îmi pună 
viața în pericol.

C.  Este un prieten adevărat care ştie că părinții mei sunt 
enervanți şi mereu vor să mă oprească de la distracție. 
Aşa aş face şi fără să mă încurajeze el/ea.

CE PĂRERE AI DESPRE UN/O PRIETEN/Ă 
CARE TE ÎNCURAJEAZĂ SĂ ÎȚI MINȚI PĂRINȚII ŞI SĂ IEŞI CU     
                                      PERSOANE NECUNOSCUTE ?
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POVESTEA 
DEEI
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...
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CREZI CĂ AR FI BINE CA DEEA SĂ-I SPUNĂ 
MAMEI DESPRE CE ÎI FACE TATĂL EI ÎN FIECARE NOAPTE? DE CE?

A.  Ar putea să o facă, dar nu ar ajuta prea mult pentru că 
probabil nu va face nimic.

B.  Da, ar fi bine să îi spună. Poate ar ajuta-o să oprească 
situația asta. Şi dacă nu o face, ar putea găsi o altă 
persoană de încredere cu care să vorbească.

C. Nu, pentru că este un lucru ruşinos şi oricum nu ar crede.
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ÎNVĂȚĂTOAREA VOIA SĂ O AJUTE PE DEEA. 
CE AI FI FĂCUT ÎN LOCUL DEEI?

A.  Aş fi refuzat. Poate că ar putea să o ajute, dar nu poți avea 
încredere nici  în ea. 

B.  Aş fi acceptat ajutorul ei. Profesoara părea o persoană de 
încredere şi interesată de ea cu adevărat.

C.  Aş fi tăcut. Rufele murdare nu se spală în afara familiei.
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instantaneu...
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DACĂ AI FI ÎN LOCUL DEEI 
PE CINE AI ASCULTA: CAMY SAU CRISTI?

A.  Aș fi ascultat-o pe Camy. Este o prietenă bună și nu vreau 
să o supăr.

B.  Nu am nevoie să ascult de niciunul. Ştiu că drogurile nu sunt 
bune pentru mine şi pentru viața mea. Aş refuza de la sine.

C.  Cristi este un băiat atrăgător. Nu vreau să îl dezamăgesc. 
Şi pare să aibă mai multă experiență de viață decât mine. 
Poate că ştie el ca e ceva fain...
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CARE AR FI LIMITELE TALE 
LA ÎNCEPUTUL UNEI RELAȚII ?

A.  Este bine să nu meargă lucrurile prea repede. Este bine 
ca fată să încerci să opreşti un băiat dacă face ceva care te 
deranjează, dar în acelaşi timp să fii atentă să nu îl superi 
prea tare.

B.  Dacă băiatul încearcă să meargă mai departe, înseamnă 
că nu e interesat de tine ca persoană. Trebuie puse limite 
clare şi dacă le va depăşi trebuie să pun punct relației.

C.  Ca să ții un băiat lângă tine, trebuie să fii relaxată şi 
dezghețată. băieților nu le plac fetele ‘cuminți’. 
Băiatul poate să meargă  cât de departe doreşte el. 
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ȚI-AM SPUS CĂ PRIETENIA TA CU 
CAMELIA, A ÎNCEPUT SĂ-MI DISPLACĂ! 
DE FIECARE DATĂ TREBUIE SĂ AȘTEPT, 
PENTRU CĂ TU MAI STAI CU EA. PLUS CĂ 
ȘTIU FOARTE CLAR CĂ NU MĂ SUPORTĂ 
ȘI AR FACE ORICE SĂ TE DESPARTĂ DE 
MINE!
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Patinoar
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Patinoar

CUM ÎȚI DAI SEAMA CARE ÎȚI SUNT 
ADEVĂRAȚII PRIETENI ?

A.  Sunt distractivi, frumoşi, comici. Mă distrez alături de ei.

B.  Mă respectă. sunt alături de mine la bine şi la rău. 
Păstrează secretele. Se bucură de reuşitele mele. 

C.  Sunt cool şi şmecheri. Mă învață cum să devin adult mai 
repede decât trebuie.
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Ăsta
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...
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CE AR TREBUI SĂ FACĂ O PERSOANĂ CARE 
TE IUBEŞTE CU ADEVĂRAT ?

A.  Cu siguranță dacă îi cerea să facă altceva, însemna că 
nu o iubea. Dar sunt doar nişte poze...

B.  Persoana care te iubeşte te va pune mereu pe tine pe 
primul loc. Nu te va forța să faci un lucru pe care nu-l 
dorești sau care te jenează.

C .  Într-o relație nu trebuie să existe prea multă gelozie. În 
plus dacă Deea îl poate ajuta pe Cristi, de ce să nu o facă?

FII

Întotdeauna!
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atâta?!



96   

Eu nu am avut niciodatĂ vreun 
ban pe mânĂ. TOȚI SUNT LA TINE,
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ÎŢi
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POVESTEA 
DANEI
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,

weekend
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CE CREZI CĂ E MAI IMPORTANT PENTRU DANA LA VÂRSTA EI: 
SĂ TERMINE ŞCOALA SAU SĂ MUNCEASCĂ 
PENTRU A-ŞI AJUTA FAMILIA? DE CE?

A.  Cu toate că era bine să îşi termine şi şcoala, era şi 
mai urgent să îşi ajute familia. Poate mai târziu va găsi 
o oportunitate să recupereze.

B.  În momentul de față,Dana nu îşi poate ajuta prea 
mult familia. Mai bine termină şcoala şi găseşte după un 
timp un job bun ca să îşi ajute familia.

C.  Şcoala nu ajută prea mult. Mai bine gaseşte un job în 
afara țării şi va ajunge bogată. După, va putea trimite 
bani acasă

,

RROMI
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CU CE TE-AR AJUTA
A.  Este bine să te inspiri de la ceilalți şi văzând succesul 
altora să îți doreşti şi tu să devii cineva.

B.  Nu ajută cu nimic şi din contră te face să fii mai 
nemulțumit de viața ta. De multe ori chiar te împinge 
spre a-i  copia pe alții, să faci lucruri care nu îți plac sau 
să îți asumi anumite riscuri pentru a ajunge ca ceilalți.

C.  Nu vrei să pari mai prost sau mai sărac decât alții. 
Trebuie să fii mereu mai presus de toți pentru a avea 
popularitate.

SĂ-ȚI COMPARI 
VIAȚA CU A ALTCUIVA?
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,

weekend!



125   



126   

CUM AI PROCEDA DACĂ AI FERM CONVINGEREA CĂ 
ESTE BINE SĂ FACI UN LUCRU CU CARE PĂRINȚII TĂI NU SUNT 
DE ACORD ȘI ÎȚI ADUC ARGUMENTE PUTERNICE?

A.  Aș lua în calcul ce spun ei, însă aș testa puțin 
terenul, poate se înșală.

B.   Aș asculta de părinții mei. Cred că îmi vor binele 
și datorită experienței de viață își pot da seama mai 
repede de anumite pericole.

C.  Aș face doar ce cred eu că e bine! Nimeni nu îmi 
dictează viața, nici măcar părinții mei!



127   



128   

MULȚUMESC PENTRU TOT CE AI FĂCUT 
PENTRU MINE,NICOLE!
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GREȘEALĂ.
trebui SĂ-I TRATAȚI

VA

parĂ rĂu!
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                 VĂ VOI SCOATE 
AFARĂ JUMĂTATE DE ORĂ PE ZI!
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Între timp, mĂ 
voi face comod…

,
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Din ce ŢarĂ eŞti? 
Italia, Spania, FranŢa?
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AMBASADA
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I

“peŞtii’’
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MULŢI ANI MAI TÂRZIU
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DEBORA
Debora este foarte frumoasĂ, 

merge cu prietenul ei de mÂnĂ Şi cu 
pĂrinŢii ei cĂtre o salĂ de concert, 

la intrare este un afiŞ cu numele ei, 
ca interpret de pian.
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DEEA
S-a cĂsĂtorit, a terminat Facultatea 

de Psihologie Şi acum lucreazĂ la 
FundaŢia  F.R.E.E. ce ajutĂ fete care au 
trecut prin aceeaȘi problemĂ ca Şi ea. 

Le consiliazĂ.
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DANA
A terminat Facultatea de Pshihologie Şi 

Pedagogie Şi acum predĂ copiilor nevoiaŞi 
din satul ei, unde îi învaȚĂ lecȚii pe copiii 
nevoiaŞi. Face asta cu multĂ bucurie Şi cu 

speranȚa cĂ nimeni de acolo nu va mai 
trece prin ce a trecut ea.



167   



168   



169   

SFÂRŞIT



QUIZZ
PROFIL: 
CE FEL DE 
DECIZII IEI? 

A.

B.

C.

LEARNING (În proces de învățare): 
Ești pe calea cea bună. Ești destul de conștient/ă de 
anumite riscuri, dar încă ai de învățat! Iei decizii care 
ți se par bune, dar sunt destul de superficiale. Învață 
mai mult despre riscurile care există, înconjoară-te de 
persoane mai mari și de încredere și învață de la ei! 

SUPER SAFE (În siguranță!): 
Bravo! Ești sigur/ă pe tine și știi să iei decizii bune 
pentru viața ta. Poți să discerni pericolele și știi să 
te ferești de ele! Nu te lași ușor influențat/ă de alții 
și de presiunea de grup. Ai valori puternice și nu vrei 
să faci compromisuri! Folosește-te de influența ta 
pentru a-i ajuta și proteja și pe alții! 

DANGEROUS (Periculos!): 
Atenție! Esti genul de persoană care se pune ușor în 
situații de pericol. Ești ușor de influențat ,te interesează 
ceea ce cred alții despre tine și încerci uneori să îi 
impresionezi, indiferent de riscurile pe care ți le asumi. 
Ești puțin naiv referitor la  riscurile care există în 
societate și ai impresia că nu ți se poate întâmpla ‘ție’. 
Nu aștepta mult ca să te schimbi și încearcă să găsești 
o persoană de încredere care să te ajute.

Pe parcursul cărții 
ai răspuns la o serie 
de întrebări. Adună 
răspunsurile pentru 
literele A,B și C. În 
funcție de litera care 
predomină, regăsești 
mai jos tipologia în care 
te integrezi.



DECIZII
TRAFIC
LIBER

DESTIN 
VALORI
IDEALURI

TREID 
DEBORA
DANIELA

RELATII
EDUCATIE
VOINTA

Găsește cuvintele 
ascunse din 
următoarea 
anagramă. 

Y

Y



Gasește o cale 
de scăpare 
pentru Debora, 
Deea și Dana



Colorează 
personajele 3D

DEBORA



DEEA



DANA



Mulțumim partenerilor noștri pentru  inputul lor legat de traficul de persoane: 

Eliberare- București, Preventis Cluj, Noi Zoi- Athena- Grecia, Herzwerk, Dicaonic- Vienna, 
Austria, ADPARE- București, ACSIS, Mână Deschisă- Câmpina, Somaro București, Comisar 

șef de poliție Zaharia Cristina Gabriela.  Centrul Regional Târgu Mureș al Agenției Naționale 
Împotriva Traficului de Persoane.

PENTRU MAI MULTE 
INFORMAȚII 

NE PUTEȚI CONTACTA PE:

www.asociatiafree.org
www.cartea3D.ro

FB/asociatiaFREE
FB/deciziiledeterminadestinul

Cartea poate fi descărcată gratuit. 
Nu poate fi printată și pusă la vânzare.

Dacă doriți să faceți o donație Asociației FREE pentru a ajuta 
proiectul să meargă mai departe o puteți face în următorul 

cont bancar: 
Banca BRD- Sucursala Academiei

IBAN LEI: RO19BRDE410SV87849424100
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