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Lansare Campanie "Sandwich-ul de la miezul noptii"

Ieri, 25 aprilie 2013, Asociaţia Zâmbetul Îngerilor în parteneriat cu Agenţia Naţională împotriva
Traficului de Persoane (ANITP) a lansat campania "Sandwich-ul de la miezul nopţii", care include
şi o componentă de prevenire a traficului de persoane în vederea exploatării prin cerşetorie.
Campania următeşte informarea şi responsabilizarea publicului larg cu privire la riscurile asociate
fenomenului cerşetoriei, dar şi hrănirea persoanelor care traiesc pe stradă astfel eliminandu-se
pretextul pentru care majoritatea cerseşc: nevoia de hrană. Campania se desfăşară pe o perioadă de 1
an, timp în care se vor oferi produse alimentare în parcuri şi alte locuri publice din Bucureşti
oamenilor fără adăpost.
ANITP s-a implicat în această campanie în baza principiului parteneriatului cu societatea civilă care
vizează coagularea eforturilor actorilor implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane.
Evenimentul de lansare a avut loc în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulles şi a reunit mai
multe personalităţi din lumea artistică, care au prezentat mesaje de susţinere a campaniei. Printre
aceştia s-au numărat Alexandra Ungureanu şi Crush, care au susţinut un mini-concert şi maestrul
culinar Jakob Hausman, cel care va gati live pe toată durata evenimentului.
Cu prilejul lansării campaniei, participanţii au primit din partea organizatorilor un pachet promoinformational ce cuprinde principalele materiale de promovare: sacosa hartie, flyer-ul campaniei cu
mesajele de informare si mapa prezentare, magnet de frigider, folie abtibild-uri A4 (cu 10 abtibilduri pentru sarbatorile Pascale, baloane etc.

Informaţii de background:
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Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării
politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfăşura
activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Mădălina TURZA, telefon: 021 311 89 81, fax:
021 319 01 83, mobil: 0741242551, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
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