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EXPLOATAREA SEXUALĂ A COPIILOR 
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Spune ceva dacă vezi ceva 

Dacă ai îngrijorări legate de exploatarea sexual a copilului, 

poţi fi nesigur în legătură cu dacă să fii sau nu îngrijorat, dar 

este important să nu ţii pentru tine îngrijorările tale. 

Ce să faci dacă ai îngrijorări 

Poliţia 

Suna 101 pentru non-urgenţe sau sună 999 dacă eşti 

îngrijorat că un copil se află în pericol iminent. 

Crimestoppers (Stoperii Infracţiunilor) 

Dacă vrei să rămâi anonim, contactează Crimestoppers  la 

0800 555 111 sau raportează online la  

http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-

information-online/ 

Consiliul pentru Protecţia Copilului 

Pentru mai multe informaţii legate de exploatarea sexual a 
copilului contactează 01733 963744 sau vizitează pagina 
Consiliului pentru Protecţia Copilului Peterborough la  
www.peterboroughlscb.org.uk/home/ professionals/child-
sexual-exploitation/ 

Sau Consiliul Local pentru Protecţia Copilului Cambridgeshire 

la  01480373522  www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/ 

Autorităţile de Licenţiere 

Pentru mai multe informaţii despre responsabilităţile 

dumneavoastră sau sprijin, vă rog contactaţi autoritatea 

dumneavoastră de licenţiere la 01733 747474 pentru 

Peterborough sau Consiliul Districtual în Cambridgeshire 

http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
http://www.peterboroughlscb.org.uk/home/children-and-young-people/cse-advice-for-children-and-young-people/
http://www.peterboroughlscb.org.uk/home/children-and-young-people/cse-advice-for-children-and-young-people/
http://www.peterboroughlscb.org.uk/home/children-and-young-people/cse-advice-for-children-and-young-people/
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/


Exploatarea Sexuală a Copiilor este o formă a 
abuzului sexual. Victimele, cu vârsta sub 18 ani, 
sunt manipulate sau forţate să participe la acte 
sexual, ori ca parte a unei relaţii aparent 
consensuale, sau în schimbul unor atenţii, cadouri, 
bani, alcool, droguri sau un loc de locuit.  

Cum implică asta afacerile licenţiate? 

Ca şi afacere, puteţi observa comportament care 
implică copiii, care pare neobişnuit. Din păcate, 
spaţiile pot fi folosite eronat pentru a atragerea 
tinerilor ori prin socializarea cu persoane sau 
potenţial de către personal. Taxiurile se pot folosi 
de asemenea pentru a transporta tineri înspre sau 
de la locaţii unde sunt exploataţi sexual. 

Se aşteaptă să aveţi în vigoare sisteme şi 
pregătire pentru a proteja copiii şi tinerii. 

De ce este asta aşa de important? 

Conform Legii privind Licenţierea 2003, unul din 
obiectivele licenţierii este de a proteja copiii de 
vătămare. Acesta este un principiu fundamental şi 
paşi ar trebui făcuţi pentru a îndeplini acest obiectiv 
şi promovat în mod activ. 

Este important să reţineţi că şoferii de taxi pot fi 
acuzaţi de trafic de fiinţe umane dacă în mod 
intenţionat aranjează sau facilitează călătoria unei 
persoane pentru scopul de exploatare sexuală. 

Ce ar trebui să ştiţi dumneavoastră şi personalul 
dumneavoastră 

Subliniate în acest pliant sunt şase paşi de protejare 
care vor ajuta să apere tinerii, personalul şi afacerea 
dumneavoastră. Aceştia acoperă care sunt 
responsabilităţile dumneavoastră. 

Orice pas este şi un subiect de pregătire a 
personalului. Discutaţi cu personalul 
dumneavoastră în legătură cu identificarea 
semnelor exploatării sexuale a copiilor, 
procedurilor pentru păstrarea evidenţelor şi 
raportarea informaţiilor. 

 

PAŞII DE PROTECŢIE  
 

 

1. Identifică semnele 
Semnele exploatării sexuale a copiilor în spaţiile dumneavoastră sau în vehiculul 
dumneavoastră poate fi de la tineri care au „iubiţi” mai în vârstă, care se îmbracă sau se 
comportă mai în vârstă decât vârsta lor, li se dă alcool, droguri, bijuterii, bani sau accesorii 
electronice şi utilizarea taxiurilor 

3. Înregistrările Patrulei 
Asiguraţi-vă că camerele de supraveghere şi înregistrările sunt 

instalate şi verificate în mod regulat 

2. Verificarea vârstei 
Asiguraţi-vă că dumneavoastră şi personalul cunoaşteţi tipurile de 

identificări ale vârstei care sunt acceptate, semnele unei achiziţii de alcool 

sau ţigări făcute în locul unei persoane tinere şi pe cine să contactaţi dacă 

aveţi nevoie de sfat sau să raportaţi o îngrijorare. 

4. Contabilizarea Incidentelor 

Asiguraţi-vă că registrele incidentelor sunt ţinute şi includ zonele pentru înscrierea numelor, 

descrierea, numere de înmatriculare şi cine este contactat dacă aveţi nevoie de consiliere sau sprijin 

5. Supravegherea unei persoane vulnerabile 
Asiguraţi-vă că aveţi sfat şi pe cine să contactaţi dacă aveţi nevoie de sprijin sau îngrijire pentru o 

persoană vulnerabilă, sau unde să raportaţi o îngrijorare. 

6. Registrele cu pregătirea personalului 
Înscrieţi pregătirile personalului care au loc în spaţiile dumneavoastră  şi includeţi pregătirea în jurul acestor 
paşi de ‘protecţie’. 


