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15 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА ОТВОРЕНА ПОРТА
Отворена  Порта  одбележа  15  годиини  постоење, 15  години  успешна  мисија  и  работа,  15  години

промовирање на човековите права и застапување на интересите и потребите на лицата кои се под

ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе.  Пред 15 години,  визијата на група ентузијасти

предводени од својот мотив за надминување на проблемот на трговија со луѓе ја придвижија идеата

за создавање на оваа граѓанска организација промовирана во 2000 година во Скопје.

Во  текот  на  изминатите  15  години  Отворена  порта  успешно растеше,  се  зајакнуваше и  разиваше

благодарејќи на тимот кој професионално, одговорно, несебично и посветено ги остваруваше своите

задачи надминувајќи ги сите предизвици.

Во  таа  чест  беше  организирн  прием  на  27.мај.2015  година  на  кој  беа  присутини  долгогодишни

соработници, партнери и пријатели на кои Отворена Порта им додели плакети како благодарност за

нивната долгогодишна поддршка и разбирање во реализирањето на активностите.

Отворена  порта  ќе  продолжи  и  понатаму  да  делува  во  градење  на  демократско  општество,  ќе

настојува  да  ги  почитува  човековите  права,  да  делува  против  повреда  на  достоинството  на

загрозените лице и да ја унапредува социјалната интеграција.

Претседател

Јасмина Димишковска Рајковска

Програмски Директор

Марија Тодоровска
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МЕЃУНАРОДНА 
СОРАБОТКА

 Отворена Порта учествуваше на состанокот на партнерите од втората фаза на проектот “Балкан

Делувај  Сега –против трговијата со луѓе! Кој  што започна од јануари 2015 година. Проектот е

имплементиран во партнерство со неколку граѓански здруженија од Балканот и тоа Србија, Босна

и Херцеговина,Црна Гора , Македонија и  Ла Страда Интернационална од Холандија, финансиски

поддржан од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија.

 Март 2015 година,  Истанбул- Отворена Порта учествуваше на работилница „Плата за пристоен

живот  во  текстилната  индустрија  во  Турција  и  во  Европските  пост- социјалистички  земји  –

конкретни пристапи  и стандарди"На средбата присуствуваа  претставниците од  Clean Clothes

Campaign(CCC),  Глобалната  Источна  Платформа   меѓу  кои  и  Отворена  Порта  /  Ла  Страда

Македонија , турските синдикати и индустријата СИТЕ(industry ALL). 

 Отворена Порта учествуваше на 59тата Комисија на Статусот на Жената, Њујорк кој што активно

учествуваше на работилниците и оствари контакти со голем број на организации од различни

држави во светот.

 Приштина се одржа состанок ”Зајакнување на Транснационалниот механизам за упатување на

деца во движење” помеѓу професионалци од Косово, Албанија и Македонија кои што работат во

доменот на детска заштита во рамките  на проектот “Mario”.

 Отворена Порта организира  НВО платформа - ,,Обединети против трговијата со луѓе‘‘ каде што

на едно место ги  собра  невладините организации од регионот  и  Европа кои што работат на

спречување на трговијата со луѓе со цел практичното искуство од теренот да го претворат во

заедничка акција која што ќе предизвика промени на национално и меѓународно ниво.

 Белгија- Отворена Порта учествуваше на завршниот состанок на програмата Реинтеграција на

жртвите на трговија со луѓе која што се спроведуваше во Балканските земји во периодот 2007-

2014.

 Отворена  порта  заедно  со  владини  институции  од  Македонија  беше  дел  од  Регионалната

работилница за промоција за заштита на правата на жртвите од трговија со луѓе во Црна Гора.
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 На  Универзитетот  Американ  колеџ  се  одржа  панел  дискусија  на  тема  „Бегалци,  мигранти,

терористи“ чија цел беше да се поттикне размислувањето околу справување со моменталната

бегалска криза. Претставник на Отворена порта заедно со претставници на УНХЦР, амбасадорот

на Италија во РМ и други здруженија зеде активно учество .

 Белград  – работилница за справување со проблемот на не придружувани малолетници, нивно

прифаќање и поддршка помеѓу соседните земји Грција, Македонија и Србија.

 Во  Тирана на 10 септември претставник на Отворена Порта учествуваше во спроведување на

проектот  "Поддршка  на  земјите   од  Западен  Балкан  во  ефикасен  одговор  на  предизвиците

поврзани со миграцијата на не придружувани малолетни лица“

 Во  Солун од 9- 11 септември, Отворена порта во соработка со Solidarity now и Osife од Лондон

учествуваше  на   работилница  за  размена  на  искуства  и  креирање  на  заеднички  одговор  на

кризата со мигрантите фокусирани  

 Отворена Порта во ноември беше дел од  регионален експертски состанок насловен „Наставна

програма за академии за судии и јавни обвинители“ кои се однесуваат на надомест на штета на

жртвите на трговија со луѓе и други сериозни кривични дела“која се одржа во Сараево- Босна и

Херцеговина каде беа учесници и претставници од судските академии, судии и јавни обвинители

од Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора како и НВО партнерите во проектот

Балкан Делувај Сега!

 Отворена порта учествуваше на Самитот во Виена, каде имаше 200 претставници на граѓанското

општество  имаа  можност  да  учествуваат  во  дискусија  со  познати  политички  лидери  и  да  ги

презентираат своите предлози и забелешки во однос на заедничката иднина.

 Отворена порта / Ла Страда Македонија беше една од граѓанското општество, претставници од

Балканот, кои ги презентираа гласот на жртвите на трговија со луѓе во предниот дел на високите

европски политички лидери. 

 Учество на конференција „Национален пристап до компензација за жртвите од трговија со луѓе„ –

Романија, Букурешт. Конференцијата беше организирана од Националната Романска агенција за

борба против трговија со луѓе. 
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ИДЕНТИФИКУВАЊЕ                                                     
НА ПРИЧИНИ                                                                 
ЗА ПОЈАВА НА ТРГОВИЈА                                            
СО ЛУЃЕ/ДЕЦА И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА

НВО Отворена Порта   во рамките на проектот  Марио 2 спроведе и го публикува транснационално

истражување  за  деца  во  движење  ,,Да  ги  заштитиме  децата  во  движење“,.  Главни  цели  на

истражувањето беше да се овозможи подобро разбирање на феноменот деца во движење како и на

адекватноста и ефикасноста на постојните системи на детска  заштита  како одговор на нивните потреби.

Отворена Порта ја издаде публикацијата „Животот после трговијата со луѓе–реинтеграција на жтртвите

на  трговија  со  луѓе  2007-2014‘‘ каде  што  ги  сумираше   најважните  резултати  од  програмата  за

реинтеграција  на  жртви  на  трговија  со  луѓе  и  нејзиното  влијание  врз  тргуваните  лицаи  како  и  во

поопшти рамки на реинтеграција на Балканот.



Годишен извештај 2015

ЗАЈАКНУВАЊЕ                                                               
НА КАПАЦИТЕТИТЕ                                                      
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА                                    
ПРЕВЕНТИВНИ АКТИВНОСТИ

На 24.04.2015 во Скопје, Отворена Порта оддржа тркалезна маса  „Зајакнуавање на соработката

на граѓанските организации за  заштита  на  децата  од експлоатација  „Учесници  на  овој

настан беа претставници од граѓански организации од Македонија кои што имаат улога во превенција и

заштита на децата од екслоатација. Со оваа активност се заокружува едногодишниот проектот Не ми го

одземајте моето детство финансиски подржан од Амбасадата на САД во Скопје.

Спроведени се 3  работилници за 86 деца на тема „ Да се мажам или не“ со цел зголемување на

превенцијата  и  заштитата  на  децата  Роми  од  принудни/детски  бракови  и  трговија  со  луѓе.

Работилниците се спроведоа во Скопје, Штип и Делчево

Спроведени  2  работилници  со  52  родители за  подигање  на  свеста   од  раните  принудни/детски

бракови/ наменети за Ромска популација кои што се спорведоа во  Штип и Делчево.

Отворена Порта спроведе две  работилници во  дневните центри за  деца на улица во  соработка со

Центрите за социјална работа -ЦСР.

Отворена Порта реализираше  Обука  за спроведување на  Стандардни оперативни процедури за не

придружувани малолетници на 25 декември за активна примена во пракса на социјалните работници и

психолози од  ЦСР, а истата беше финансирана од УНХЦР

Отворена Порта одржа работилница за зголемување на капацитетите на студентите од Филозофскиот

Факултет-  институт за Педагогија и институт за Социјална работа и политика како и од Педагошкиот

Факултет "Св. Климент Охридски" од Скопје, кои се вклучени во практична работа како дел од проектот

„Зајакнување на капацитетите на идните професионалци за работа во мултиетничко

општество“ финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Отворена порта дел од семинарот насловен како „Социјални аспекти за идните наставници“ кои

се спроведе од 1-4 октомври 2015 година во Крушево.  Учесници на семинарот беа:  14 студенти од

Филозофски и Филолошки факултет, 12 студенти од Педагошки факултет, Скопје 8 студенти од Институт

за педагогија,  Филозофски факултет, Скопје, 3 студенти од Институт за социјална работа и социјална

политика,  Филозофски  факултет,  Скопје,  10  студенти  од  Факултетот  за  образовни  науки,  Штип,  10



Годишен извештај 2015
студенти од Педагошки факултет,  Битола.  Семинарот е дел од проектот „Практична настава на идни

наставници и социјални работници во граѓански организации“, кој проект се реализира од 2009 година а

е финанскиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Декември 2015 - Обуки за вработените за работа на терен со ранливи групи на бегалци/мигранти со

посебен акцент за проблемот од трговија со луѓе. 
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ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ                                 
И ЕДУКАЦИЈА
Спроведување на кампања на Отворена Порта „Да спречиме, да заштитиме, да надоместиме,

права за жртвите на трговија со луѓе “  која што има за цел да го актуализира проблемот за

пристапот на правото на компезација на жртвите од трговија со луѓе во регионот и различните модели

според кои ова право е регулирано. Кампањата, која е дел од проектот  „Балкан Делувај Сега 2!
(против трговијата со луѓе) е насочена кон зголемувње на јавната свет, како и поттикнување на сите

надлежни институции да превземат активен и ефикасен пристап за правата на жртвите од трговија со

луѓе,  како  и  на  правото  на  компезација.Оваа  кампанња  истовремено  се  објави  во  Србија,  Босна  и

Херцеговина, Црна Гора и Холандија. Во рамките на кампанјата е подготвен анимиран ТВ спот кој на

кратко ја прикажува ситуацијата на трговија со луѓе, како и положбата на жртвата по излезот од ланецот

на  трговија  со  луѓе.Дополнително,  подготвени  беа  лифлети  и  постери  кои  се  креирани  со  цел  на

релевантните  актери,  институции  детално  да  им  се  објасни  проблемот  и  пристапот  на  правата  на

жртвите од трговија со луѓе. За потребите на кампањата е изработена и дизајнирана нова веб страна

која  е  фокусирана  на  проблемот  на  компезација  на  жртвите  од  трговија  со  луѓе.  -

http://nadoknadimo.org/.  Сајтот  содржи  материјали  и  примери  на  разлините  модели  преку  кои  се

регулира правото на надомест –компезација во земјите во регионот. На повеќе јазици на сајтот, можете

да  најдете  информации  и  статистички  податоци  за  трговијата  со  луѓе  во  регионот,  за  правото  на

компезација и законските рамки според кои ова право е регулирано, како и информација за европските

проекти  во  рамки во  кој  се  спроведува оваа  кампања.  Во рамките  на  кампањата беше подготвена

мобилна апликација.

Отворена Порта продолжи со кампањата Крени го гласот против трговијата со луѓе која има за

цел да придонесе во борбата против трговијата со луѓе со посебен фокус на трудова експлоатација,

зголемување на јавната свест во однос на овој проблем посебно помеѓу младите, и да придонесе во

подобрување  на  идентификацијата  и  подобрување  на  сервисите  за  жртвите.  Во  рамките  на  оваа

кампања се  изработени постери,  видео и радио спотови и банер кои што се  емитуваат  на неколку

национални радио и ТВ станици.

Отворена Порта со цел да го поттикне истражувачкото новинарство и известувањето за темата трговија

со Луѓе во Македонија  објави конкурс за најдобра новинарска статија. Независна жири комисија ги

оцени и награди најдобрите три новинарски статии.

Со  цел  зајакнување  на  превенцијата  од  трговија  со  луѓе  помеѓу  младите  Отворена  Порта  објави

конкурс за најдобар мултимедијален производ изработен од средношколци на тема трговија

со луѓе.Во процесот на избор на најдобрите продукти беше креирана фејсбук страница каде што беа
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презентирани  продуктите  и  онлајн  публиката  имаше  можност  да  гласа  и  да  го  одбере  најдобриот

продукт.  Беа наградени 4 мултимедијални продукти од кои 3 беа селектирани од независна комисија а

еден продукт беше избран преку гласовите на онлајн публиката.

Во текот на 2015 година СОС –линијата за помош од трговија со луѓе ја продолжи својата работа ,секој

ден од 08-20 часот ,7 дена во текот на неделата .За периодот  Јануари – Јуни 218 јавувачи  се обратија на

телефонската  линија  со  цел  да  добијат  информации,  емоционална  и  психо-социјална  поддршка  и

асистенција.

Осум  студенти  од  Институтот  за  социјална  работа  и  социјална  политика  започнаа  со  шестмесечна

практична работа во Отворена порта каде што ќе го унапредуваат своето знаење и вештини од областа

на трговијата со луѓе.

Отворена Порта како дел од активностите од Програмата за поддршка на баратели на азил на ден

26.03.2015г.  во  Гевгелија  во  соработка  со  Фондација  Аполонија  -  Гевгелија  спроведе  работилница

насловена  како  „...И  јас  сум  човек,  како  вас“ ,  со  фокус  на  сензибилизација  на  локалното

население  во  однос  на  мигрантите  кои  транзитираат  низ  нашата  земја.  На  работилницата  беше

прeзентирана работата на Отворена порта и активностите кои се спроведуваат со барателите на азил

сместени во Центарот за баратели на азил. Дополнително,  на работилницата се опфати социјалниот

аспект,  односно  проблемите  и  ситуацијата  со  која  се  соочуваат  мигрантите  во  текот  на  нивното

патување.  Учесниците  на  работилницата  ги  искажаа  своите  искуства  во  однос  на  интеракција  со

мигрантите како и ставовите во однос на овие лица.

Спроведено истражување за подигнување на свеста, перцепцијата и разбирањето за експлатацијата на

трудот и проблемот на трговијата со луѓе кај граѓаните.

Од 2ри до 9 ти Декември недела за борба против трговија со луѓе Отворена Порта се приклучи 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.

Отворена Порта ја промовираше мобилната апликација  BAN Human Trafficking која е достапна на

Android  и  iOS  платформа.  Преку  интерактивна  игра,  корисниците  ќе  можат  да  се  запознаат  со

различните видови на експлоатација на жртвите на трговија со луѓе. 

Отворена  Порта  зеде  активно  учество  на  конференцијата  за  Бегалската  криза  –Европа  со  или  без

граници на ЕЛСА здружение на правници на Правниот  факултет Јустинијан Први при Универзитетот

Кирил и Методи Скопје .12.12.
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ДИРЕКТНА ПОМОШ И                                  
ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ                                               
И МИГРАНТИТЕ
Отворена Порта продолжи да обезбедува тековно функционирање на ЦЛЖТЛ преку овозможување на

сменска  работа  на  социјалните  работници  од  ОП  во  Центарот  каде  беше  сместена  една  жртва  и

продолживме со  пружање на стручна помош и советување на 12 лица кои беа вклучени во програмата

за директна поддршка, а со истите 12 лица продолжија тековните советувања и активности за нивна

реинтеграција во општеството.Три штитенички странски државјанки беа идентификувани во Прифатниот

центар за баратели на азил во Визбегово.

Отворена Порта обезбеди  стандарден пакет на услуги за  задоволување  на основните  потреби

(храна, облека и хигиенски пакети) за сите 12 лица вклучени во програмата за директна подршка.

Правна помош е обезбедена за 5 лица вклучени во програмата за социјална асистенција, 4 лице се

појави пред истржен судија за давање на изјава во однос на судската постапка за прва пат, а 1 лице се

јави во својство на сведок во обновена постапка после седум години.

Основен пакет од медицинска помош е обезбедена за 12 жртви вклучени во програмата, додека за

6 лица се обезбедени специјализирани гинеколошки прегледи и соодветни лекарства. За 3 штитенички

беа  направени  лабараториски  прегледи  каде  се  правеа  проверки  за  ХИВ,хепатит  А,Б  и  Ц.  За  3

штитенички обезбедени се интервенции на невропсихијатар и три интервенции на интернист. Едно лице

упатено  на  клиника  за  трауматологија   за  интервенции  и  санација  на  отворена  рана  на  нога,  и  во

континуитет се набавува санитетски материјал кој и е потребен за третирање на раната.

Психо-социјално советување е обезбедено за сите 12 лица жртви вклучени во програмата. 

Пет жртви беа вклучени во образовниот процес од кои 1 лице посетува редовно   средно образование, 3

од нив се  вклучени во вечерно училиште,  1  штитеничка го  продолжи образованието на Државниот

универзитет во Скопје.

На една жртва и беше овозможено вклучување во неформално образование и стекнување со знаења на

странски јазик преку настава во приватно училиште за таа намена.

Реализирани се 23 заеднички средби со 5 семејства на децата жртви за подобрување на односите и

релациите родител дете иобезбедување на поддршка за жртвите во домашна средина.

За 1 штитеничка Отворена Порта беше вклучена во спроведување на програмата за подобрување на

вопситното однесување од страна на МЦСР по изречена мерка засилен надзор на детето од страна на

судот.
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Отворена порта почна со имплементација на програмата за интеграција на лица баратели на азил  при

што социјалните работници на ОП спроведуваат  индивидуални и групни сесии во Центарот за азил. Со

спроведување на програмата  им помогаме на сместените лица полесно и поуспешно да се вклучат во

тековните  процеси  на  општественото  живеење,  односно  успешна  интеграција  во  општеството.

Здобивање со основни познавања на Македонскиот јазик, креативни работилници , индивидуални и

групни советувања,  советувања на семејства и  корисно и организирано поминување на слободното

врме  каде  се  опфатени  339  лица  сместени  во  Центарот  за  азил.  Со  програмата  се  опфатени

непридружувани  малолетници  баратели  на  азил  ,семејства  кои  се  баратели  на  азил,  Самохрани

родители со деца кои се баратели на азил ,ранливи категории на лица кои имаат потреба од стручна

помош и поддршка.

Отворена порта активно е вклучена во давање на психо-социјална, хуманитарна помош и хигинески

пакети  во Прифатните центри во Винојуг Гевгелија и Табановце, а се работи со ранлива категорија на

лица каде се опфатени вклупно 41 739 лица, од кои кај 105 лица се забележани индикатори за трговија

со луѓе, 2797 непридружувани малолетници, 4740 лица со видливи знаци на вознемиреност и трауми .
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РЕИНТЕГРАЦИЈА НА                                       
ЖРТВИТЕ ОД                                                           
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Отворена Порта на 15 јуни 2015 во Скопје ги собра на едно место клучните актери од институциите,

граѓанските и меѓународните организации во Македонија кои што работат на реинтеграција на жртвите

од трговија со луѓе.

Целта на овој собир беше да ги презентира најважните резултати од програмата за реинтеграција на

жртви на трговија со луѓе која што се спроведуваше во периодот  2007-2014 и нејзиното влијание врз

тргуваните лица. Дополнително, на средбата се дискутираше за предизвиците и неопходните чекори

кои што треба да бидат превземени во иднина.

Во текот на настанот беше промовирана и публикацијаЖивототпо трговијата со луѓе во која се сумирани

најважните резултати од програмата за реинтеграција на жртви на трговија со луѓе и нејзиното влијание

врз  тргуваните  лицаи  како  и  во  поопшти  рамки  на  реинтеграција  на  Балканот.Публикацијата  ги

потенцира главните постигнувња и лекции научени во последните осум години и целата публикација

може да биде симната тука. Оваа публикација е изработена и финански издадена од страна на King

Baudouin Foundation (KBF) од Белгија. 

Со  цел  да  се  прекине  кругот  на  трафикуваните  лица  и  да  се  оди  на  под  дирекна  и  краткотрајна

аситенција на жртвите и да се инвестира на нивното долгорочно социо-економско вклучување, KBF ја

постави  Ре/интеграциската  програма  на  тргуваните  лица  (TVRP)  која  финансики  поддржа

ре/интеграциска шема во седум земји во Балканот. Помеѓу 2007 и 2014 повеќе од 2000 тргуваните лица

и нивните семејства низ Балканот имаа бенифит од таквиот “tailor-made inclusion”програма.
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ОБЕДИНЕТИ      ЛОБИ...                                               
ПРОТИВ                                                            
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
8мата Ла Страда НВО Платформа- ,,Обединети против трговијата со луѓе,, која се одржа од

27-28 мај 2015, во Скопје, ги собра на едно место невладините организации од регионот и Европа кои 

што работат на спречување на трговијата со луѓе со цел практичното искуство од терен да го претворат 

во заедничка акција која што ќе предизвика промени на национално и меѓународно ниво.  

НВО Платформата беше иницирана во 2005 година се со цел да им овозможи на Европските 

организации кои се борат  против трговијата со луѓе да ја зајакнат нивната соработка за лобирање, 

подигање на свеста, превенција и дирекна подршка на тргуваните лица. Во мометнтот платформата се 

состои од 28 Европски НВО членови. 

Овогодишниот состанок на La Strada Платформата и партерите беше одраз на сето она што беше 

постигнато во минатото прикажано помеѓу другото и со ГодишенLa Strada времепол,  и истовремено се 

дискутираше  за идните потреби, за содветна заштита и подршка на тргуваните лица.

На постоечките работилници се дискутираше на следниве теми: 

 Потребите на тргуваните лица; раната идентификација на тргуваните лица како предуслов за 

нивно препознавање како жртви и консеквентно на тоа пристап до помош и заштита; мониторинг

на политиките за борба против трговија со луѓе; соработка со приватниот сектор и нивно 

вклучување во превенција од експлоатација на трудот. Гледајќи наназад на она што е постигнато 

и што треба доправа да се направи кои се предизиците, се дојде со следниве заклучоци и 

препораки кои можете да ги п 

 Треба да се  зацврсти соработката на сите нивоа со цел да се дојде до  вистинки промени при 

што:  тргуваните лица и ризичните групи ќе можат да ги остварат своите права; промени во 

политиките и мерките за борба против трговијата со луѓе, така што правата на жртвите ќе се 

почитуваат; промена во меѓународната дебата со цел признавање на правата на жените, 

мигрантите и работниците кои треба да бидат во основата на  политиките против трговијата со 

луѓе;  да се направат структурните промени кои се потребни за да навистина се справиме  со 

основните причини за трговија со луѓе. Сите овие елементи се дел од новиот стратешки план на 

Ла Страда за кој невладините дел од ЛС Платформата искажаа посветеност во неговото 

спроведување.

 Зајакнување на гласот на невладините организации и нивната позиција и нивно обединување  со 

цел активно следење на спроведувањето на политиките и програмите против трговијата со луѓе 
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преку употреба на мониторинг алатки, организирање на национални мониторинг НВО мрежи и  

соработка со останати организации и институции.

• Ефективна идентификација на тргуваните лица на сите нивоа (неофицијална, официјална и 

самоидентификација) во која НВО имаат релевантна улога, размена на успешни практики во 

идентификација и развивање и употреба на општи и специфични индикатори за идентификација  на 

национално ниво.

• Заеднички иницијативи на Европско ниво за проценка на потребите на  лицата жртви на 

трговијата и давателите  на услуги,  со цел да се види дали услугите се уште ги  задоволат потребите на 

жртвите и да се истражат прашањата  како што се родовата димензија, нови идентификувани групи на 

трговија со луѓе, како и кои потреби на жртвите  треба да бидат исполнети од страна на други чинители.

• Бизнис заедницата треба да се вклучи во превенцијата од трговија со луѓе и да ја обезбеди истата

во нивните ланци на снабдување. Во следните 5 години, Ла Страда  би сакале да ја разгледа  критички  

улогата на бизнисите и да подготви стратегија како да ги вклучи  понатаму заедно со другите  невладини

организации, особено оние кои се обединети во НВО платформата.роследите на следниов линк.



Годишен извештај 2015

НВО ПЛАТФОРМА    -ЛОБИ                                        
ЗА АДРЕСИРАЊЕ НА ПРИНУДНИТЕ 
МАЛОЛЕТИНИЧКИ БРАКОВИ,                                  
ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ,                               
МИГРАЦИЈА И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
На 25 април.2015, во Скопје, Отворена порта организираше тркалезна маса насловена: 

„Зајакнуавање на соработката на граѓанските организации за заштита на децата од 

експлоатација‘‘. На овој настан учествуваа 25 преставници од граѓански организации од Македонија 

кои што имаат улога во превенцијата и заштитата на децата од експлоатација. Агендата на оваа 

платформата беше поделена во два дела: теоретски и практичен дел. Во првиот дел беа презентирани 

резултатите на проектот и притоа присутните имаа можност да се здобијат со информации за состојбата 

со трговија со луѓе во Македонија, негативни последици од предвремените бракови врз психо – 

физички развој на децата како и состојбата со детските бракови помеѓу ромската заедница во Република

Македонија и законската регулатива. Во вториот дел од тркалезната маса, учесниците работеа во групи 

со цел идентификување на причините за зголемената ранливост на децата од експлоатација и предлог 

мерки за надминување на состојбата .

Беа усвоени следниве препораки: 

• Институционална соработка

• Поддршка и градење на партнерство во имплементацијата на социјалните сервиси

• Креирање на дата база

• Создавање на веб страна

• Отварање на дневни центри во Ромските заедници

• Зголемување на свеста(родители и деца)

• Вклучување на локалната самоуправа во креирање на политики на деца

• Обезбедување на средства од страна на локалната самоуправа и државата и др.

Тркалезна маса даде одлична можност за поврзување помеѓу организациите, меѓусебна размена на 

информации од теренот и поттикна одлична дискусија за натамошно дејствување во борбата против 
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експлоатација на децата. Организациите се обврзаа во понатамошното дејствување да се насочат кон 

остварувањенапредложенитемеркизаподобрувањенасостојбатасодецата.

ФИ
НАН
СИС
КИ 
ИЗВЕШ
ТАЈ
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НВО ОТВОРЕНА ПОРТА СКОПЈЕ
Ул.Сава Ковачевиќ бр. 1А Скопје-К. Вода
ЕДБ  4030000400310

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015-31.12.2015

     

Приходи    

1  Приходи од камати и позитивни курсни разлики
                 10.414,00 ден. 

2  Приходи од проекти грантови
          51.535.707,00 ден. 

3 Prihodi od donacii
               609.966,00 ден. 

4 Prihodi drugi
                   9.500,00 ден. 

5  Пренесен вишок од минатата година
            2.891.205,00 ден. 

  
   

Вкупни приходи   
          55.056.792,00 ден. 

     

Трошоци    

1 Трошоци за банкарска провизија                  94.720,00 ден. 

2 Трошоци од негативни курсни разлики                221.011,00 ден. 

3 Трошоци за revizorski uslugi                184.758,00 ден. 

4 Трошоци за бруто плати             4.839.319,00 ден. 

5 Авторски договори             7.174.328,00 ден. 



Годишен извештај 2015

6 Услуги по договор за дело                  18.474,00 ден. 

7 Tro{oci za volonteri                232.092,00 ден. 

8 Трошоци за danoci                    3.493,00 ден. 

9 Трошоци поврзани со работењето на организацијата           20.600.616,00 ден. 

10 Ostanati tro{oci za vrabotenite                    7.735,00 ден. 

11 Комунални трошоци (струја, парно, вода...)                190.336,00 ден. 

12 Tro{oci za vozilo                800.220,00 ден. 

13 Tro{oci za gorivo                410.691,00 ден. 

14 Трошоци за непроизводствени услуги                261.666,00 ден. 

15 Трошоци за извршени услуги од граѓани i pravni lica                  37.258,00 ден. 

16 Трошоци за kancelariski nabavki                  46.035,00 ден. 

17 Трошоци за учество на семинари, советување, обуки и сл.                  79.145,00 ден. 

18 Трошоци за угостителски услуги за проектни активности                958.787,00 ден. 

19 Трошоци за наменина од физички лица                329.812,00 ден. 

20 Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија                214.603,00 ден. 

21 Tro{oci za promocija             1.723.154,00 ден. 

22 Пренесени средства на други субјекти                407.187,00 ден. 

23 Патни трошоци за проектни активности             1.338.279,00 ден. 

24 Останати расходи             1.933.960,00 ден. 
     

Вкупни трошоци             42.107.679,00 ден. 

Данок на непризнати трошоци за 2015 година

Наменски средства за 2016 година
          12.949.113,00 ден. 

Биланс на состојба на 31.12.2015 година

     



Годишен извештај 2015

Средства    

1 Основни средства             1.590.526,00 ден. 

2 Денарска сметка           11.930.192,00 ден. 

3 Девизна сметка                993.686,00 ден. 

4 Devizna Blagajna                    7.999,00 ден. 

5 Побарување за даноци од државата                  19.261,00 ден. 

  
   

Вкупни средства             14.541.664,00 ден. 

     

ОБВРСКИ    

1 Obvrski za danoci                    2.026,00 ден. 

2 Наменски средства за 2016 година           12.949.113,00 ден. 

3 Deloven Fond             1.590.525,00 ден. 

     

Вкупно обврски             
Ден 14.541.664,00 ден. 
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