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EUROPEAN PROGRAMME: 
PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME 2007

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИС ЕВЕНЦИЯ И 
БОРБА С ПРЕСТЪПНОС

cm
yk

lil
av

or
an

ge



 WHAT IS ROOTS?  WHY ROOTS?

 ЗАЩО ROOTS? WHAT DOES ROOTS AIM TO DO?

A project that focuses on several problems 
related to the protection of female 

prostitution and aim to get out of their 
slavery. 

Roots provides assistance to these women, 
some of them pregnant, others with 
children, who long to return to their home 
countries of Romania and Bulgaria.

slavery need practical assistance that goes 
beyond the mere acknowledgement of their 
plight: LET’S HELP THEM START A NEW LIFE 
IN THEIR HOME COUNTRY.
Women forced into prostitution can access 
ROOTS, a European project which helps 
them escape from exploitation, return to

better life.
If you think you can help us achieve  
the goals of ROOTS, please contact us.
If you are the one who needs our help  
to start a new life, don’t hesitate to get  
in touch.

EVERYBODY NEEDS SOMEBODY.

Жените жертви на трафик и сексуално 
робство се нуждаят от практическа помощ, 
която е много повече от осведомяването 
им за бедата, в която се намират: НЕКА 
ИМ ПОМОГНЕМ ДА ЗАПОЧНАТ НОВИЯ СИ 
ЖИВОТ В РОДИНАТА СИ!

Европейският проект ROOTS  може да 
помогне на жените, които са насилвани 
да проституират, да се измъкнат от 
експлоатацията, да се завърнат в родината 
си и да намерят нова работа и по-добър 
живот. 

Ако мислиш, че можеш да ни помогнеш да 
осъществим целите на ROOTS, свържи се с 
нас. 

Ако се нуждаеш от помощ, за  да 
започнеш  нов живот, не се колебай 
да ни потърсиш.

ВСЕКИ СЕ НУЖДАЕ ОТ НЯКОГО.

The overall objective of the project is to 

forced prostitution and by focusing on the 

· to promote exchange among experts in 
order to address the issues relating to the 
voluntary return of victims to their native 
countries;

· to implement a repatriation programme 
based on various initiatives as: helping 
victims prepare the necessary repatriation 
paperwork, providing vocational training 
activities, supporting the entry of victims 
into the labour market, launching an 
information campaign;

· to disseminate the results across Europe 
to encourage similar initiatives.

КАКВО Е ROOTS?

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА?

Проект, посветен на проблемите, 
свързани със закрилата на жените жертви 
на трафик и насилствена проституция, 
който има за цел да им помогне да се 
измъкнат от робството. 

Roots предоставя помощ на жените, 
някои от тях бременни, а други с деца, 
които искат да се завърнат у дома в 
България или Румъния. 

Основната цел на проекта е да допринесе 
в борбата срещу трафика на хора чрез 
по-добро разбиране за същността на 
насилствената проституция и поставяне на 
специален акцент върху специфичните нужди 
на жертвите.

Специфичните цели на проекта са:

се насърчи обмяната на експертни знания  
за процеса на доброволното завръщане на 
жените жертви на трафик в страната им по 
произход;

се приложи програма за доброволно 
завръщане, включваща различни стъпки 
като: помощ при завръщане, разрешаване 
на административни и правни проблеми, 
образователни курсове и консултиране 
за намиране на работа, провеждане на 
информационна кампания;

 да се разпространят резултатите от проекта и 
да се насърчат подобни инициативи в Европа.
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