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Е-инфораматор 

ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2014 

Пред вас е трето издание на електронскиот информатор,на здружението за 

акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта/Ла Страда 

Македонија .Периодот Јули-Септември 2014 го одбележа започнувањето 

на проектот “Не ми го одземјате моето детство”.. 
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Во јули 2014. Отворена Порта-Ла Страда започна со имплементација 

на нов проект именуван “Не ми го одземајте моето детство”, 

финансиски поддржан од страна на Американската Амбасада во 

Република Македонија. 

Отворена Порта преку спроведување на активностите предвидени во 

овој проекти има за цел да придонесе кон зголемување на 

превенцијата и заштитата на децата Роми во Македонија од 

принудни/детски бракови и трговија со луѓе.  

Проектот предвидува спроведување на 6 едукативни работилници со 

деца под името Да се мажам или не и 6 работилници со возрасни 

Ајде да разговараме за детските бракови кои ќе бидат насочени кон 

подигнување на свеста на децата и родителите за негативните 

последици од принудните детски бракови и нивната поврзаност со 

трговијата со луѓе. Овие работилници ќе се реализираат во 3 градови 

во Република Македонија,Скопје,Делчево и Штип.  

За потребите на проектот ќе бидат изработени маички и торби кои 

што ќе бидат поделени како едукативно-информативен материјал за 

време на работилниците.  

Преку спроведување и на НВО Платформа ќе се придонесе кон 

зајакнување на капацитетите и соработката на Ромски организации и  

организации кои активно работат на полето на трговија со луѓе.  

Повеќе информации можете да најдете на следниов линк http://

www.lastrada.org.mk/userfiles//%D0%9De%20%D0%BC%D0%B8%20%

НЕ МИ ГО ОДЗЕМАЈ ДЕТСТВОТО 
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Отворена Порта во периодот од јануари 2013 до јуни 2014 го 
спроведе проектот “Зајакнување на системот за поддршка и 
реинтеграција на жртвите од трговија со луѓе во РМ“.  

Проектот беше поддржан од страна на “Крал Будоен 
Фондацијата“ (КБФ) од Белгија и “Германското друштво за 
интернационална соработка“ (ГИЗ).   

Преку проектните теренски  активности на тимовите се обезбеди 
спроведување на програмата за придружна социјална работа и 
поддршка на жртвите на трговија со луѓе и високоризични случаи која 
вклучува: сместување, храна, облека, медицинска помош, правна 
помош, вклучување во образование, занаетчиски обуки, соединување 
со семејствата, стекнување на вештини за компетитивност на пазарот 
на труд и др. За времетрањето на проектот беа вклучени во 
програмата 33 штитенички и 93 членови на нивните семејства. Со 
штитеничките и со нивите семејства се работеше преку индивидуални 
и групни советувања и се олесни пристапот на штитениците до 
расположливите сервиси на локално и национално ниво.  

 
Конкретно во текот на проектот за жртвите и високоризичните 

случаи беше обезбедено:   
Соодветно и безбедно сместување за 6 штитенички;  

 Спроведени редовни идивидуални советувања на 33 штитенички  

 Медицински прегледи и на соодветна терапија беше обезбедено за 
23 штитенички 

 Правна помош беше обезбедена за 15 штитенички кои добија 
правни совети и застапување 

 Вклучување и поддршка во образованието беше обезбедена за 27 
штитенички  

 Курсеви за професионална квалификација беа обезбедени за  
вкупно 9 штитенички, каде што беа обезбедени обуки за: козметка, 
фризер, компјтерска обука, обука за шиење, обука за 
сметководство, како и дополнителни часови по странски јазици и 
часови по хемија за успешно следење на наставниот процес.  

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА 

ПОДДРШКА И РЕИНТЕРГРАЦИЈА 

НА ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈА СО 

ЛУЃЕ ВО Р.М.  
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Отворена Порта во текот на месец август 2014 година започна да  
спроведува Програма за интеграција на лица баратели на азил. 

Отворена Порта ќе спроведува активности во Центерот за баратели на 
азил, а кои би им помогнале на сместените лица полесно и поуспешно 
да се вклучат во тековните процеси на општественото живеење. 
Дополнително програмата предвидува барателите на азил да се 
здобијат со основни познавања на Македонскиот јазик како и корисно и 
организирано да го поминат слобоното време во текот на нивниот 
престој во Центарот.  

Истовремено програма има за цел  да спроведе социјална односно 
општествена медијација помеѓу потребите на овие лица и системот за 
подршка кој е креиран од страна на државата и им стои на 
располагање на барателите на азил.  

 Програмата за интеграција предвидува индивидуални, групни и 
јазични работилници за лицата баратели на азил Овие активности ќе 
се спроведуваат со сите сместените лица во Прифатниот центар  

Како дел од програмата е потпишан и  меморандум за соработка со 
Министерството за труд и социјална политика, Високиот комесаријат за 
бегалци UNHCR и Здружението на граѓани против насилство и трговија 
со луѓе Отворена порта за спроведување на програма за интеграција 
во рамките на Прифатниот центар. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА 

ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ 
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Над 100-тина експерти посветени на борбата против трговијаta 

со луѓе, миграција  и женските права , од различни страни на 

светот се обединија во интернационалниот конгрес по повод 

одбележување на 20 годишнината од постоењето на 

Глобалната Алијанса против трговија со жени (GAATW). 

Банког,Тајланд ги собра на едно место членките на Алијансата 

и партнерите со цел да се направи ревизија на успесите и 

достигнувањата во последните  20  години од полето за борба 

против трговија со луѓе ,но и да се постават нови цели и 

насоки за во иднина . Учесниците меѓу кои и Отворена Порта 

дискутираа на повеќе теми: потрагата за работа и 

миграција ,женски права,финансирањето и одговорноста на 

ант-трафикинг организациите. Отворена Порта го 

презентираше  своето искуство во заштита  и реинтеграција на 

тргуваните лица како и резултатите од истражувањето 

спроведено на национално ниво. 

Интернационален конгрес на членките 

на GAATW 

Дали сте знаеле дека GAATW  e 

основана од страна на група 

жени активистки кои сакаа да 

се слушне приказната на  

жени-жртви на трговија со 

луѓе. 
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Во рамки на ПРЕЦЕДЕ мрежата од 20 до 21 Септември ,во 

Белград,Србија  се одржа конференцијата” Моќта на раниот 

детски развој во градење на мирот во Европа’’ . Поделена 

во повеќе тематски работилници поврзани со почитување на 

различностите, спречување на предрасудите и 

дискриминацијата во работа со децата, учесниците имаа 

можност да ги унапредат своите капацитети и да разменат 

искуства но и да стекнат нови знаења со цел да се продложат 

макотрпните напори за унапредување и подобрување на 

средините  за децата од предучилишна возраст и нивните 

семејства да растат и се развиваат со нивниот целосен 

потенцијал во една мирољубива општествена средина.Домаќин 

на конференцијата беше организацијата Помоч Деци од 

Белград.  

PRECEDE КОНФЕРЕНЦИЈА 

PRECEDE  го поддржува влијанието на 

граѓанското општество врз процесот 

напомирување и кохезија преку образованието 

и развојот на децата одпредучилишна 

возраст на Балканот и во Европа . 
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Отворена Порта е локална невладина организација и 

членка на Европската мрежа Ла Страда која работи 

на подигнување на јавната свест, превенција и 

обезбедување психолошка и социјална помош за 

жртвите на трговијата со луѓе. Отворена Порта 

работи да ја подобри положбата на жртвите на 

трговијата со луѓе, да ги промовира и заштити 

нивните права вклучувајќи го правото на живот, 

правото на достоинство и безбедност, правото на 

еднакво добри услови за работа, правото на 

здравствена заштита ,правото на еднаквост и 

правото да бидат препознаени како личност пред 

законот како и правото на компензација. 

„Здружение за акција против  
насилство и трговија со луѓе“ 
-Отворена Порта/Ла Страда- 

Teл: 02/2700 –107 

Бесплатна СОС линија  

0800 11111 
Е-пошта: lastrada@lastrada.org.mk 

Жиро сметка: 270000000111146 
Даночен број: 40300004000310 

Депонент на ХАЛКБАНК а.д. 
Скопје 

Претседател 


