\\ Годишен Извештај 2016\\

\\ Годишен Извештај 2016\\

Годишен
Извештај
2016
Отворена
Порта /
Ла Страда

\\ Годишен Извештај 2016\\

СОДРЖИНА

\\ Годишен Извештај 2016\\

Краток преглед на
2016.

\\ Годишен Извештај 2016\\

Градење на
капацитетите.

\\ Годишен Извештај 2016\\

БАЛКАН ДЕЛУВАЈ СЕГА!
Во текот на 2016 Отворена порта во рамките на регионалниот проект, ‘Балкан
делувај сега!’

Воспостави работна група која подготви предлог текст и

образложение за закон за надомест на штета на жртви на криминал вклучувајќи
и жртви на трговија со луѓе. Во текот на извештајниот период беа одржани 5
состаноци на кои членовите на работната група работеше на нацрт-законот за
надомест на штета врз основа на анализата (фисабилити студија)- Колку
чини формирање на државен фонд за надомест на штета и компаративна
анализа на релевантни законски решениа во регионот и во Европа. Како
појдовна точка за предлог текстот беа користени законот за надомест на штета
од Црна Гора и Хрватска, како реални и со големи сличности со правниот
систем во Македонија.

ПОВЕЌЕ ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И МОДЕРНОТО РОПСТВО
На 17 јуни 2016 година во Виена, Отворена порта учествуваше на
меѓународна тркалезна маса,, Повеќе од трговија со луѓе и модернато

\\ Годишен Извештај 2016\\
ропството - Менување на глобалните закани и предизвици во идни
планови‘‘(Beyond Human Trafficking and Modern Day Slavery - Turning Global
Threats and Challenges into Prospects) организирана во рамките на "Иницијатива
за регионална примена за спречување и борба против трговијата со луѓе.
Отворена порта како експерт дискутираше со учесниците за примери и добри
практики во врска со трговијата со луѓе и миграција, како и развивање на
креативни решенија и потенцијалните начини за излез од актуелната криза
ситуација.

ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
Регионална конференција "Заштита на жртвите на трговија со луѓе пристап базиран на правата на жртвите во пракса", која беше организирана
од страна на АСТРА, во партнерство со Меѓународниот форум за солидарност
Емаус во Босна и Херцеговина, Центар за правата на жените во Црна Гора,
Отворена порта - Ла Страда Македонија и Ла Страда Интернационална во
Холандија, се одржа на 1 и 2 јуни 2016 година во Белград. Конференцијата
беше организирана како дел од втората фаза на проектот " Балканот делувај
(против криминалот на трговија со луѓе) Сега!", Кој се реализираше во
изминатите четири години со поддршка на Европската унија (CSF ИПА).Во
рамките на конференцијата , панелистките и панелистите дискутира за
различните аспекти на заштитата на жртвите и нивниот пристап до правдата.
На самиот почеток беше истакнато дека, и покрај изграден систем, индикатори,
матрици,

сепак

идентификувани
размислување,

сведоци
жртви

во

сме

дека

регионот,

несоодветното

има

значително

чести

домување,

помал

број

на

повреди

на

периодот

за

недостигот

од

програми

за

реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе. Беше истакнато дека
организациите на граѓанското општество не се доволно вклучени во процесот
на идентификација на жртвите на трговија со луѓе, па дури и кога тие не се
присутни од самиот почеток на процесот. Постојат голем број на социјални
услуги за жртвите на трговија, но тие не се достапни.
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ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ЖРТВИТЕ
Отворена Порта /Ла Страда зема активно учество како панелист на
меѓународниот настан ,,Подобрување на методите за идентификација на
жртвите во мешаните миграциски движења‘‘ кој се одржи во Женева, на 25
ноември 2016 година. Панелот беше организиран од Канцеларијата на ОБСЕ,
со финансиска поддршка од Владата на Швајцарија и логистика и координација
поддршка од Женевскиот центар за демократска контрола на вооружените сили
(ДЦАФ).Панел дисусијата беше фокусирана на изнаоѓање на нови начини за
справување со трговијата со луѓе за присилна работа- низ миграциските
правци/ рути.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА ВЛАДАТА
На 22-23 Ноември во Стразбур, Отворена Порта беше поканета да учествува и
да ги сподели своите искуства на експертски состанок на кој учествуваа
адвокати кои ги застапуваат жртвите на трговија со луѓе на Европско ниво.
Темата беше „Подобрување на пристапот кон првадата за тргуваните лица“
каде што Отворена Порта ги подели искуствата од проектот „КОМПАКТ“ како и
практитките во Македонија во однос на застапувањето на жртвите на трговија
со луѓе во судските постапки.

НЕПРИДРУЖУВАНИ И ОДВОЕНИ ЛИЦА
Регионален состанок за теренска консултација: Непридружувани и одвоени
деца – Белград 14-15 Ноември 2016. Отворена Порта беше учесник на
Состанокот за теренска консултација: Непридружувани и одвоени деца во
Белград кои ги собра организациите од регионот (Македонија, Србија, Бугарија,
Хрватска, Унгарија и Словенија) кои работат со заштита и поддршка на децата
бегалци. Целта на дводневниот состанок беше да се разменат искуства, да се
дефинираат клучните предизвици и да се најдат добри практики и препораки за
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засегнатите

страни.Клучните

предизвици

беа

дискутирани

и

следните

заеднички прашања за повеќето од земјите беа идентификувани: Координација
на национално, регионално и интернационално ниво, Политичка желба, Детски
сервиси, Процедури, Сигурност на децата, Проценка на возраст. (Резултатите
од работилниците можат да бидат споделени со вас на ваше барање)

НЕЗАКОНСКА МИГРАЦИЈА
Претставник

од

Отворена

Порта

беше

дел

од

обуката„

Незаконска

миграција“која се одржа во Загреб од 25-29.04.2016 година. На обуката
учествуваа претставници од 8 земји меѓу кои Македонија, Црна Гора,
Словенија, Босна и Херцеговина, Албанија, Србија, Косово и Хрватска.
Учесниците имаа можност да ја презентираат состојбата со нелегалната
миграција во своите земји и да споделат искуство од работата на терен со
моменталната мигрантска криза.
Учество на регионални средби на Народниот правобранител. Отворена Порта
беше учесник и панелист на два регионални состаноци кои беа органицирани
од канцеларијата на народниот правобранител во Македонија. Првиот состанок
беше оддржан на 3-4 Ноември (Охрид Македонија) и се фокусираше на
пристапот до правото на азил и формално/неформално депортирање на
бегалци/мигранти. Вториот регионален состанок беше организиран на 14-25
Декември (Скопје -Македонија) и се фокусираше на улогата на Народниот
Правобранител во заштитата на децата бегалци/мигранти.
Состаноците ги собраа сите Народни Правобранители од регионот кои дадоа
прилика да се разменат и дискутираат грижите поврзани со заштитата на
децата бегалци. Некои од темите кои беа дискутирани се следниве:
•

Случаи

на

дискриминација

во

идентификација

и

упатување

на

непридружувани деца.
•

Одвоени семeјства и семејно обединување.

•

Стандарди за заштита на деца во институции и центри за баратели на

азил.
•

Ризици од насилство, експлоатација, криумчарење и трговија со деца.
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•

Најдоброто во интерес на децата во движење

Базирано на индентификуваната потреба од соработка Отворена Порта го
потпиша меморандумот за соработка со Народниот Правобранител во
Македонија.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
Отворена порта учествуваше на,, Регионалниот состанок на експертска група
за зајакнување на капацитетите за подобрување на заедничката кривични
истраги и обвиненија за спречување на нелегални финансиски текови кои
произлегуваат

од

криумчарење

на

мигранти

во

Југоисточна

Европа"

организирано од Министерството за внатрешни работи на Република Србија,
Министерството за надворешни работи и меѓународна развој на Франција и на
УНОДЦ, што се одржа во ", Белград, Србија 16-18 ноември, 2016 година. На
регионалниот експертски

состанок се собраа членки на земји

транзит и

дестинација од поширокиот регион на Југоисточна Европа (ЈИЕ) и ЕУ за да
преземат акциите во однос на актуелните предизвици во справувањето со
криумчарење на мигранти, размена на добри практики за употребата на
паралелни истраги и заедничките истражни тимови (JIT), со цел за
подобрување на прекуграничната соработка долж загрижени пат.Практичари од
НВО, меѓународни и регионални организации, приватниот сектор, како и за
финансиско разузнавање / спроведување на законот / обвинители претставија
серија на случаи на тековната состојба и спроведување на механизам за
решавање на криумчарење на мигранти во регионот на Југоисточна Европа. Од
регионалниот состанок произлегоа заклучоци објавени од УНОДЦ.

НЕПРИДРУЖУВАНИ И ОДВОЕНИ ДЕЦА
Регионален состанок за теренска консултација: Непридружувани и одвоени
деца – Белград 14-15 Ноември 2016. Отворена Порта беше учесник на
Состанокот за теренска консултација: Непридружувани и одвоени деца во
Белград кои ги собра организациите од регионот (Македонија, Србија, Бугарија,
Хрватска, Унгарија и Словенија) кои работат со заштита и поддршка на децата
бегалци. Целта на дводневниот состанок беше да се разменат искуства, да се
дефинираат клучните предизвици и да се најдат добри практики и препораки за
засегнатите

страни.Клучните

предизвици

беа

дискутирани

и

следните
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заеднички прашања за повеќето од земјите беа идентификувани: Координација
на национално, регионално и интернационално ниво, Политичка желба, Детски
сервиси, Процедури, Сигурност на децата, Проценка на возраст. (Резултатите
од работилниците можат да бидат споделени со вас на ваше барање)

Преставник

на

Отворена

Порта

даде

експертско

излагање

на

семинарот,,Борбата против трговијата со луѓе и организираниот криминал‘‘
- Фаза 2 (THB /IFS / 2), кој се одржа во Тирана, Албанија, 6-7 декември 2016 во
организација на ICMPD (Меѓународниот центар за развој на миграциона
политика) во соработка со FEI (Франција Експертиза Интернационалата) и
FIIAPP (Меѓународната фондација за администрација и јавните политики на
Шпанија).Делегациите се состоеа од преставници на експерско ново од
Албанија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Молдавија, Пакистан и Турција.
Сенинарот вклучуваше 6 сесии и тоа: Состојбата на НМУ во Албанија, Босна и
Херцеговина
предизвиците;

и Молдавија

- компаративен

преглед

на

предностите

и

Идентификација на децата жртви во ситуации на кога

живеат на улица,;Политиката и активностите за борба против трговија на ЕУ најновите случувања (вклучувајќи и Директивата на ЕУ за борба против
трговија со луѓе), Затворена седница со делегациите и предизвици во
идентификување на трговијата со луѓе во тековната мешани миграциските
текови.

BALKANS ACT NOW II
Отворена Порта во рамките на проектот Balkans ACT NOW II, кој има за цел да
ги контролира националните политики за превенција на трговијата со луѓе и да
поттикне подобрување на пристапот кон компензација за жртвите на трговија со
луѓе и друг вид насилни кривични дела заедно со своите партнери изготви
прирачник за застапници на жртвите: Мониторинг и евалуација на политиките
за превенција на трговијата со луѓе. Целта на прирачникот е да им помогне на
владините и невладините тела при систематското следење на постапките
и работата на сите актери вклучени во превенција на трговијата со луѓе во
земјата- и на законодавно ниво и на ниво на политики, како и да овозможи
проценка дали заложбите на хартија всушност се применуваат во пракса. Овој
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документ овозможува севкупна рамка за анализа, со чија помош се отвора
можност владините и невладините институции да ги подобрат своите постапки
во процесот на сузбивање на трговијата со луѓе, како и механизмите за заштита
на жртвите од ова кривично дело. Дополнително Отворена Порта изготви
Извештај: Мониторинг и евалуација на политиките против трговијата со
луѓе и нивно спроведување во Поранешната Југословенска Република
Македонија во 2014 и 2015.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА НАУЧЕНИТЕ ЛЕКЦИИ
Како дел од проектот “Продолжување и научени лекции: Мобилни тимови
за идентификување, помош и заштита на бегалците и мигрантите од
трговијата со луѓе”, поддржан од Германското друштво за интернационалната
соработка (ГИЗ), Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе ОТВОРЕНА ПОРТА /ЛА СТРАДА на 4. Октомври. 2016, оддржа тркалезна маса
со цел меѓуагенциска размена на најдобри практики, идентификување на
предизвиците и понатамошни чекори за дејствување- "Социјалната заштита
на бегалците во Република Македонија". На панел дискусијата беше
презентирана студијата на случај “Социјална заштита на бегалците во
Македонија,

Прикажана

преку

нивните

лични

приказни

од

западнобалканската маршута 2015/2016”, изработена од страна на Отворена
Порта. Настанот беше

проследен со две панел дискусии посветени на

ранливите категории на бегалци со посебен фокус на непридружуваните и
одвоени деца. Како резултат на панел дискусиите произлегоа голем број на
заклучоци. За време на настанот учествуваа вкупно 43 лица од невладиниот и
државниот сектор кои се одговорни и инволвирани во одговорот на кризата и
заштита на бегалците и мигрантите, вклучувајќи ги и новинарите кои активно
учествуваа во текот на дискусијата.

ГРАДЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ПРИСТАП
Во

рамките

на

проектот

„Градење

на

професионален

пристап-

идентификација, упатување и асистенција на високо ризички случи
помеѓу мигранитите и бегалците“, Отворена порта / Ла Страда ангажираше
консултанти

за

супервизија

и

заштита

на

физичката

и

емоционална
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добросостојба на граѓански организации и полицијата за вршење на теренска
работа со мигранти и бегалци.
Во периодот од 1ви март до 31.август.2016 се спроведоа серија од групни и
индивидуални советувања (терапија) од страна на надворешен психолог и
гешталт. Беа спроведени вкупно 89 работилници

на кои учествуваа 126

професионалци од кои 99 социјални работници, психолози и преведувачи
ангажирани за теренска работа во ТЦ Винојуг и Табановце од Ла Страда, кои
присуствуваа на вкупно 84 работилници, 8 членови од Здружение на малди
правници кои учествуваа на вкупно 3 работилници

и 19 припадници на

граничната полиција кои присуствуваа на 2 работилници. Обуките овозможија
развивање на креативни вештини на однесување кои ќе овозможат поефикасно
справување

со

стресот,

емоционална

истоштеност

и

професионално

согорување и сочување на интегритетот на личноста на помагачите во
бегалската криза.
Во

рамките

на

проектот

„Градење

на

професионалниот

пристап

-идентификација, упатување и асистенција на високо ризички случи
помеѓу мигранитите и бегалците“,, вработените во Отворена Порта/La Strada
извршија обука на работно место заради

информирање и подигање на

свеста и чуствителноста на професионалците и волонтерите кои работат
во транзитните/бегалските кампови во Гевгелија и Табановце. Целта на обуката
на работното место беше да се зголемат сензитивноста, знаењето и вештините
на професионалците за да се препознаат и упатат случаите со висок ризик, што
ќе доведе до зголемена заштита за загрозените мигранти и бегалци, особено
жени и деца без придружба. Теренските обуки се спроведуваа во период од 6
месеци и беа опфатени 400 професионалци (полиција, армија, вработени
во УНХЦР, МТСП, МЗМП, Црвен Крст итн.) како и волонтери во транзитните
центри Винојуг и Табановце.
На 24ти и 25ти февруари 2016та, во Струмица, Отворена порта/Ла Страда
организираше и спроведе дводневна обука на тема „Идентификација,
упатување и поддршка на мигранти/бегалци“. На сесиите учествуваа
теренски работници (социјални работници, психолози, преведувачи итн)
од ТЦ Табановце и Гевгелија.
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ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
Како резултат на обуката 17 учесници имаа можноста да се стекнат со
знаење за начинот, методите и техниките на работа на терен; го подобрија
своето знаење и вештини на тема трговија со луѓе

во контекст на

мигрантска/бегалска криза; го зголемија своето знаење за Македонската
законска регулатива и правата на лицата кои бараат азил.
Оваа обука беше дел од проектот „Обезбедување на интервенции за
заштита на децата и психо-социална поддршка на децата во движење,“
финансиран и поддржан од Save the Children International (SCI).

ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОМОШ
Мобилните тимови на Отворена Порта/ Ла Страда од Гевгелија и Табановце
земаа активнио учество на тренингот за „Психо-социјални групни активности
со деца, Движечки игри и спорт” организиран од страна на Terre des Hommes
и Отворена Порта/Ла Страда оддржан од 11 до 14 мај 2016. Целите на обуката
беа:
•

Запознавање на учесниците со основните принципи на психо-социјални

групни активности со деца
•

Подобрување на методолошки и практични вештини за подобра,

поефикасна организација на психо-социјална работа со деца
•

Да се научат и практикуваат дел од психо-социјални активности за деца:

движечки игри и спортски активност.
Во рамките на обуката беа опфатени 26 професионалци (социјални
работници, психолози, преведувачи)

ТРКАЛЕЗНА МАСА
Мониторинг и евалуација на политиките против трговијата со луѓе и нивно
спроведување во Македонија -Претставување на резултати од проектот Балкан
делувај Сега!
На 14-ти ноември Отворена порта / Ла Страда Македонија организираше
тркалезна

маса

за

презентирање

на

утврдените

недостатоци

во
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спроведувањето на јавните политики во врска со прашањето на трговијата со
луѓе и заштита на жртвите на трговија.
За време на средбата беше презентиран прирачникот за мониторинг и
евалуација и извештајот за следење, неговата структура главните наоди и
препораки. Дополнително беше презентирана и физибилити студија за
надомест на штета и предложеното решение за формирање на фондот за
надомест на штета.
Презентациите предизвикаа голем интерес и дискусија помеѓу учесниците за
идна употреба на произведениот извештај, прирачник за мониторинг и
евалуација, како и студијаата и ја поддржаа иницијативата за обезбедување
правда за жртвите на криминал.
На состанокот беа присутни 15 различни чинители, институции, експерти,
како и граѓанските организации.
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Подигање на
јавната свест и
едукација.

\\ Годишен Извештај 2016\\

СОС ЛИНИЈА
Во текот на 2016, СОС линијата за помош од трговија со луѓе на Отворена
Порта/Ла Страда продолжи со функционирање, при што 7 оператори
обезбедуваа информации, помош,

поддршка и упатување секој ден во

неделата од 08-20 часот. Во текот на 2016 регистрирани се 219 повици на
СОС телефонската линија.

ФОРУМ ТЕАТАР
"Информирајте се за миграција и трговија со луѓе" е темата на двата форум
театри што Отворена порта / Ла Страда Македонија ги реалзираше на
2016/10/19 со децата, родителите и наставниците од ОУ "Браќа Рибар" во
селото Табановце и на 25.10.2016 со децата, наставниците и локалното
население во Гевгелија.

Вкупно 180 учесници (ученици, наставници и локално население) имаа
можност да учествуваат во театарот и да дадат свои мислење и решенија за
можните начини за спречување на трговијата со луѓе.
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Учесниците беа дополнително информирани за мигрантската и бегалската
криза, и за ситуацијата во која мигрантите и бегалците се наоѓаат во
нашата и во другите земји од Западно Балканската рута. За време на
Форум тетарите Отворена порта / Ла Страда подготви и испечати од 500 USB и
брошура со печатен СОС-телефонскиот број и приказни од бегалци со
насочување на учесниците да се јават на СОС линија и да се информираат за
миграција и трговија со луѓе. Овие материјали беа дистрибуирани до сите
учествува во настаните. Овој настан беше дел од проектот “Продолжување и
научени лекции: Мобилни тимови за идентификување, помош и заштита на
бегалците и мигрантите од трговијата со луѓе”, поддржан од Германското
друштво за интернационалната соработка (ГИЗ).

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
По повод одбележување на светскиот ден за борба против трговија со луѓе30 Јули, Отворена Порта Ла Страда Македонија се приклучува кон
одбележување на овој ден со апел за искоренување на современите форми на
ропство, како што се трговијата со луѓе, сексуална експлоатација, најлошите
форми на детски труд, присилни бракови, и присилното регрутирање на деца за
користење во вооружени конфликти.
Во Македонија сеуште постои трговијата со луѓе која се смета како
современа форма на ропство. Со изјавата на Отворена Порта беше испратен
апел до сите надлежни институции и организации да первземат остри мерки за
сузбивање на трговијата со луѓе како и да обезбедат соодветна заштита и
помош за жртвите од трговија со луѓе. Изјавата беше објавена на повеќе
медиуми и социјални мрежи како и испратена до релевантните институции.

ЕВРОПСКИОТ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУ ЃЕ
Националната Комисија покрена иницијатива за спроведување на национална
кампања за борба против трговија со луѓе под слоганот СПРЕЧИ ЈА
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ-прашај, помогни, пријави!
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Кампањата се реализираше со поддршка на Отворена порта и ИОМ а истата
отпочна и беше промовирана по повод Европскиот ден за борба против
трговија со луѓе 18 октомври во организација на ИОМ и Отворена Порта.
Кампањата СПРЕЧИ ЈА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ-ПРАШАЈ, ПОМОГНИ, ПРИЈАВИ
беше подржана од УНИЦЕФ, Холандска Амабасада, UK Aid Dift, Национална
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.
Во рамки на кампањата беа испечатени 8500 материјали (торбички,
кабаници, новчаници, постери и лифлети) како и спроведување на форум
театрите кои се одржуваат во руралните места. Отворена Порта во рамките
на проектот Обезбедување на подршка на децата бегалци во транзитните
центри Винојуг-Гевгелија и Табановце финансиски подржан од УНИЦЕФ
спроведе 6 форум театри во 6 основни училишта под наслов „Информирај се за
миграцијата и трговијата со луѓе„ на кои што учествуваа околу 230 деца.
Материјалите кои што беа изготвени во рамките на кампањата беа
дистрибуирани од страна на мобилните тимови на Отворена Порта во
руралните средини по должината на јужната граница и во транзитните центри.
Мобилните тимови спроведуваа кратки инфо сесии со населението и ги
информираа за СОС телефонската линија за превенција од трговија со луѓе и
превентивни мерки за заштита.

BALKANS ACT NOW II
Отворена Порта/ Ла Страда во рамките на проектот Balkans ACT NOW II,
подготви и објави медиумска кампања под наслов ,, Најпосле Правда‘‘ по
повод европскиот ден за борба против трговијата со луѓе во чии рамки преку
подготвени 10 постапки за дејствување се повикуваат владите на земјите во
Европа да ги имплементираат, а со помош на кои жртвите на трговија ќе си го
остварат правото на компензација

односно надомест на штета

и ќе се

елиминираат сите препреки кои ги спречуваат жртвите кон остварување на ова
право.
Изјавата на НВО, како и банер за кампањата “Најпосле Правда ". беше
подготвена и објавена на онлајн-медиумите (веб и Фејсбук) згора на тоа НВО
изјавата

беше испратен директно до над 40 национални носителите на
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одлуки (министерства, државен секретар, Народниот правобранител и сл)
како и до

меѓународната заедница, односно претставници на ЕУ, ОБСЕ,

ИЦМПД.

НЕДЕЛА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
По повод неделата за борба против трговија со луѓе (2-9 декември)

на

социјалните страни на Отворена Порта беше публикуивана изјава преку која се
апелираше до надлежните институции да ја подобрат идентификацијата
на жртвите на различни видови експоатација, а со тоа и поголем број на
жртви ќе добијат пристап до расположливите сервиси за нивна заштита и
интеграција. Отворена Порта повика на мултидисциплинарен пристап во
работењето и ефективно спроведување на програмите за реинтеграција на
жртвите на трговија со луѓе преку почитување на нивните права како што се:
соодветно информирање, право на заштита, правна помош, надомест на
штета, социјална интеграција, недискриминација, и право на слободен избор.
Изјавата беше публикувана на социјалните страни на Отворемна Порта и
испратена до сите медиуми.
Дополнително за бегалците и мигрантите кои што се сместени во двата
транзитни центри беа спорведени 7 работилници „Превенција од трговија
со луѓе„ со цел намалување на ризиците и ранливоста на овие лица.
Исто така сакаме да потсетиме за потребата од зголемена идентификација и
заштита на жртвите од трговија со луѓе со што би добиле достоинствен третман
за нивна успешна реинтеграција.

МОБИЛНИ ТИМОВИ
Во текот на 2016 година мобилните тимови на Отворена Порта/ Ла Страда
продолжија да обезбедуваат услуги за ранливите групи бегалци кои се
сместени во Прифатниот центар во Винојуг/Гевгелија, Транзитниот центар во
Табановце како и во Центарот за баратели на азил во Визбегово, со поддршка
на неколку партнерски организации.
Отворена

Порта/Ла

Страда

активно

работеше

со

бегалците

идентификувајќи ги нивните непосредни потреби и обезбедувајќи им на
бегалците различни информации како: привична идентификација на поединци
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изложени на ризик да станат или кои што се жртви на трговија со луѓе или
родово базирано насилство, психо-социјална и емоционална поддршка за
ранливите групи; советување на мајките бегалки за родителска грижа,
одржувањето на хигиената на децата, совети за безбедно патување,
препраѓање и во придружба до други институции и организации итн;
Дополнително мобилните тимови на Отворена Порта делеа хуманитарна
помош (храна, пијалоци, санитетски материјали, супа, чај, играчки, облека
зимски јакни; дожд палта за деца; јога влошки; капи; ракавици; чорапи и сл)на
бегалците и мигрантите.
Во текот на 2016 година, мобилните тимови на Отворена порта/Ла Страда кои
се ангажирани да работата во прифатните центри и патролираат долж јужната
и северната граница обезбедија директна помош на 8627 бегалци/мигранти
–лица со специфични потреби(стари лица, самохрани мајки, лица со посебни
потреби, лица кои претрпеле родово базирано насилситво и др).
Од сите горенаведени лица на кои Отворена Порта им обезбедила помош и
поддршка, 86 лица се идентификувале како потенцијални и жртви на
трговија со луѓе. Вкупно 80 лица се идентификувани како потенцијални и
жртви на родово базирано насилство од кои 63 жени, 9 девојчиња, 2 мажи и 6
момчиња.

За

сите

идентификувани

лица

била

обезбедена

првична

емоционална поддршка и дадени се соодветни информации за расположливи
сервиси, упатување до други служби и поддршка при задволување на други
потреби.
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Директна помош и
заштита на
жртвите.

ПРОЦЕС НА ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА
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Во процесот на заштита и реинтеграција се преземаат посебни мерки
базирани на возраста и потребите на детето/жртва имајќи ги во предвид
посебните физички, психички и социјални последици кои ги доживеало
детето/жртва на трговија со луѓе, како резултат на злоупотреба и експлоатација.
Упатување и сместување во прифатилиште/ Центар за лица жртви на трговија
со луѓе, проценка на потребите и интервенција во криза; Во Центар за лица
жртви на трговија со луѓе од страна на ангажираните НВО се овозможува:
- Стручен тим кои спроведуваат активности во дневни и ноќни смени, како и
придружување на жртвите до потребните дестинации;
Обезбедена храна во текот на нивниот престој, хигиенски пакети, облека и
обувки;
- Вклучување во програмата за психо-социјална помош (ралзични работилници,
обука за работа на компјутер, основни часови за изучување на англиски јазик и
сл.);
- Организирање на окупациско – рекреативни активности, во зависност од
афинитетите како што се: цртање на стакло, цртање на платно, техника со
салфетки, рачна изработка на накит, цртање на порцелан, плетење, шиење,
оригами техники;
-

Основни

медицински

прегледи

беа

обезбедени

и

специјализирани

гинеколошки прегледи, лабараториски прегледи, испитување на ХИВ, хепатит
А, Б и Ц;
- Правно советување и запознавање со судскиот систем и застапување пред
судските органи од страна на адвокат на претходно започнати судски постапки;
- Индивидуален долгорочен план за вклучување во образовниот процес по
враќањето во местата на живеење;
- Психолошка поддршка на жртвите вклучувајки различни видови третмани и
сесии, групна терапија и индивидуално психолошко советување еднаш
неделно, како и итна и поинтензивна помош во зависност од потребата;
- Надминување на стресот и траумата, формирање на навики подобрување на
вештините за читање, позитивно размислување, основни сознанија за
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адолесцентните развојни проблеми, емоционалните врски и односи со
врсниците, опасностите од преносливи сексуални болести и несакана
бременост.

Здружението на граѓани против насислтво и трговија со луѓе Отворена портаЛа страда во текот на 2016 година во рамките на Центарот за жртви обезбеди
сместување и поддршка 2 малолетни лица – деца жртви на трговија со луѓе.
Двете лица првично се прифатија каде им се обезбедија основни хигиенски
пакети, облека и храна. Во текот на престојот во Центарот им беше обезбедена
првична психо-социјална помош и поддршка од стручниот тим на Отворена
порта. Во еден од случаите назначен е привремен старател од ЦСР и поради
безбедноста на самата жртва во соработка со привремениот старател донесено
е најприфатливо решение за сместување во згрижувачко семејство, а другото
дете беше вратено во биолошкото семејството.
Во рамките на програмата за придружна социјална работа која ја води
Отворена порта во соработка со МТСП/ЦСР вклучени се 5 лица жртви на
трговија, сите се деца. Две деца се вклучени во образовен процес, едната
жртва посетува вонредна настава, а едната потенцијална жртва посетува
редовна настава, во четири случаи обезбедена е медицинска помош кај
специјалисти (гинеколошки прегледи, интернистички, трауматолошки повреди).
Дополнително уште три малолетни лица на предлог на ЦСР се вклучени во
програмата како потенцијални жртви на трговија со луѓе. Со нив интензивно се
работеше и се обезбедуваа различни сервиси за нивно закрепнување и
вклучување во општествените текови.

ПРАВНА ПОМОШ НА ЖРТВИ И МИГРАНТИ
Здружението против насилство и борба со трговија со луѓе Отворена порта
обезбеди правна помош и застапување на 3 лица жртви на трговија со
луѓе. Адвокатат на Отворена Порта во три случаи учествуваше во подготовка
за судска постапка за лицата.
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Дополнителни Отворена порта за потребите на судската постапка посредуваше
и обезбеди средства за две

судски вештачења од страна на стручно вешто

лице (невропсихијатар).
Отворена порта за 2016 со цел спроведување на актвностите наменети за
трговија со луѓе и потенцијални жртви меѓу мигрантите и бегалците искористи
300 000 евра или 18.540 000МКД.

\\ Годишен Извештај 2016\\

Финансиски извештај за 2016 година.
НВО ОТВОРЕНА ПОРТА СКОПЈЕ
Ул.Сава Ковачевиќ бр. 1А Скопје-К. Вода
ЕДБ 4030000400310

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016

Приходи
1

Приходи од камати и позитивни курсни
разлики

2

Приходи од проекти грантови

3

Prihodi od donacii

18.495,00 ден.

4

Prihodi od isplata na {teta

50.963,00 ден.

5

Prihodi od sopstvena dejnost

61.680,00 ден.

6

Пренесен вишок од минатата година

Вкупни приходи

94.225,00 ден.
94.283.719,00 ден.

12.949.113,00 ден.

107.458.195,00
ден.

Трошоци
1

Трошоци за банкарска провизија

2

Трошоци од негативни курсни разлики

3

Трошоци за revizorski uslugi

4

Трошоци за бруто плати

5

Авторски договори

6

Tro{oci za volonteri

114.495,00 ден.
51.420,00 ден.
422.100,00 ден.
5.687.868,00 ден.
44.485.561,00 ден.
107.364,00 ден.
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7

Трошоци за gorivo

8

Трошоци поврзани со работењето на
организацијата

9

Ostanati tro{oci za vrabotenite

1.198.975,00 ден.
31.970.347,00 ден.
3.822,00 ден.

10

Комунални трошоци (струја, парно,
вода...)

11

Tro{oci za vozilo

889.593,00 ден.

12

Tro{oci za naem na vozilo

4.129.345,00 ден.

13

Трошоци за непроизводствени услуги

14

Трошоци за извршени услуги од граѓани i
pravni lica

15

Трошоци за kancelariski nabavki

16
17

Трошоци за hotelsko smestuvawe za proektni
aktivnosti
Трошоци за угостителски услуги за проектни
активности

18

Трошоци за наменина од физички лица

19

Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија

20

Tro{oci za promocija

21

Патни трошоци за проектни активности

22

Останати расходи

Вкупни трошоци

327.910,00 ден.

1.950.408,00 ден.
180.968,00 ден.
68.846,00 ден.
383.935,00 ден.
182.801,00 ден.
1.048.134,00 ден.
623.868,00 ден.
16.186,00 ден.
246.878,00 ден.
367.223,00 ден.
94.458.047,00 ден.

Данок на непризнати трошоци за 2016 година
Наменски средства за 2017 година

Биланс на состојба на 31.12.2016 година

Средства

13.000.148,00 ден.

-
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1

Основни средства

2

Денарска сметка

3

Девизна сметка

4

Побарување за даноци од државата

5

Avansi

Вкупни средства

2.282.677,00 ден.
10.545.956,00 ден.
2.241.487,00 ден.
29.065,00 ден.
207.549,00 ден.

15.306.734,00 ден.

ОБВРСКИ
1

Obvrski za danoci

2

Наменски средства за 2017 година

3

Deloven Fond

Вкупно обврски

23.910,00 ден.
13.000.148,00 ден.
2.282.676,00 ден.

15.306.734,00 ден.

