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ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКЦИЈА ПРОТИВ НАСИЛСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

ОТВОРЕНА ПОРТА

Истражување: Деца
и млади вклучени
во улична работа
во
Македонија:
Мобилност,
Ранливост
и
Приспособливости.
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Отворен јавен
конкурс
на
Отворена
Порта на тема
Трговија со луѓе
Јавен повик за избор
за најдобра
новинарска статија
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20 Март 2015 година
- 59. Комисија за
статусот на жените,
Њујорк, САД
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
ТРАНСНАЦИОНАЛНИОТ
УПАТЕН МЕХАНИЗАМ
ЗА ДЕЦА ВО
ДВИЖЕЊЕ”
Транснационален
состанок помеѓу
претставниците од
Косово, Албанија и
Македонија
31ви март 2015,
Приштина
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Од јануари 2015 година, Отворена Порта започна да ја спроведува втората фаза од проектот
Балкан Делувај Сега –против трговијата со луѓе ! Проектот е имплементиран во партнерство
со неколку граѓански здруженија од Балканот и тоа АСТРА - акција против трговијата со луѓе (
Србија), Партнерството за општествен развој(Хрватска) и Емаус ( Босна и Херцеговина ), во
партнерство од Ла Страда Интернационална и финансиски поддржан од Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија.
read more »

Од 1ви март 2015, Отворена порта доби финанскиска поддршка од Кралството на Норвешка
амбасада за проектот „СОС линија за информација, поддршка и заштита од трговија со луѓе“.
СОС телефонскта линија повеќе од 13 години континуирано функционира во рамките на
програмите на Отворена Порта, како сервис кој што нуди информација, превенција и советување
на граѓаните, тргуваните лица и нивните семејства, во Р.Македонија.
read more »

Работилници Да се мажам или не и Ајде да разговараме за детските бракови
Проектот „Не ми го одземајте моето детство“, чија што цел е да придонесе кон зголемување на
превенцијата и заштитата на децата Роми во Македонија од принудни/детски бракови и трговија
со луѓе, продолжи да се спроведува и во 2015 година.
read more »

Отворена Порта партнер на нов проект за правна заштита на жените
Отворена Порта се приклучи како партнер организација во тригодишниот проект Подобрување
на нивото на правна заштита и статусот на жените жртви на насилство и дискриминација врз
основа на полот во Р. Македонија , имплементиран од Здружението за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) во партнерство со нашата организација и Коалицијата
„Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“.
read more »

Kампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ - Втор ТВ спот Судбината на неколку
македонски жени - жртви на трговија со луѓе за трудова експлоатација се основа на кое е
изграден вториот ТВ спот. Вториот анимирани телевизиски спот во 24 секунди ја прикажува
измамата со кој се служат трговците на трговија со луѓе, експлоатацијата и положба во која се
наоѓаат жртвите. Спотот е прикажуван преку неколку телевизиски и социјални медиуми.
read more »

Награда за најдобри средношколски мултимедијални проекти во Македонија.
Отворена Порта / Ла Страда Македонија во текот на септември 2014 година, распиша конкурс за

избор на најдобар средношколски мултимедијален производ на тема трговија со луѓе.
Средношколците беа охрабрувани да ја покажат својата иновативност и креативност користејќи
комбинација од три или повеќе типови на дигитални медиуми: текст, звук, видео, графика и
анимација.
read more »

Програма за поддршка на баратели на азил
Отворена Порта спроведува програма за Ранливи категории на лица во процес на мигрирање кои
имаат потреба од итна интервенција, стручна помош и поддршка во Р. Македонија.
read more »

Плата за пристоен живот во текстилната индустрија во Турција и во Европските постсоцијалистички земји – конкретни пристапи и стандарди" 03-05 Март 2015 година, Истанбул.
read more »
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