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Поминаа цели 11 години од постоењето на Отворена Порта и затоа тимот на
организацијата реши да ја создаде оваа публикација во која ќе ја прикаже
сложеноста и чувствителноста на проблематиката со која работиме. Како
сведоци на настаните и организација која посветено и транспарентно
работеше во изминатите години, оценивме дека имаме должност пред
нашите граѓани, партнери и донатори, сето она што сме го сработиле и
доживееле да го пренесеме во оваа публикација. Непроценлив придонес
за постигнатите резултати од нашата работа имаат нашите поддржувачи –
верни пријатели и сојузници, кои секогаш беа тука, дури и во моментите
кога се соочувавме со дилеми и предизвици. Сметаме дека во текот на овие
години успеавме со својот придонес да го подобриме третманот на жртвите
од трговија со луѓе, гласно и бестрашно да проговориме пред сите граѓани
за овој проблем, да тропнеме силно и да кажеме НЕ, на трговијата со луѓе,
бидејќи зборувањето вистина е света задача! Како општествено одговорна
организација со јасна и недвосмислена агенда, Отворена Порта ќе
продолжи да делува во градење на демократско општество, ќе настојува да
ги почитува човековите права, да делува против повреда на достоинството
на загрозените лица и да ја унапредува социјалната интеграција.
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Foreword
Open Gate has been operating for over 11 years. In light of the milestone, we
thought it would be appropriate to create this publication, which elaborates
the complexity and sensitivity of the issues Open Gate tackles on daily
basis. Considering the fact that we have witnessed various events and as an
organization we take pride in our committed and transparent work, we felt it
is our duty to inform the public, as well as our partners and donors, about our
achievements and the experience gained in the past 11 years. Our loyal friends
and allies, standing by our side at all times, have immensely contributed to the
positive results we have achieved so far. We believe that thanks to our work, we
have managed to improve the treatment of victims of human trafficking and
to speak up fearlessly on this sensitive issue, to say NO to trafficking because
speaking the truth is a sacred task. Open Gate is an organization with social
responsibility and a clear, unequivocal agenda. Therefore, the organization
shall resume its work on building a democratic society, and shall insist on
promoting human rights, fostering social integration and preventing any
violation of victims’ dignity.
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ЗА
ОТВОРЕНА ПОРТА
ABOUT
OPEN GATE

Како и зошто се создаде
Отворена Порта?
Приказната за Отворена Порта започна во 2000 година кога група на жени
ентузијасти ја препознаа сериозноста на проблемот на трговијата со луѓе
во Р Македонија и решија да го дадат својот придонес преку основање
на организацијата. Во тој период, од една страна, немаше организации
подготвени да одговорат на потребите на тргуваните лица додека пак
од друга страна институциите немаа доволно капацитети да се соочат со
новонастанатата состојба во Македонија. Имајќи предвид дека трговијата
со луѓе е криминална појава, потребна беше голема храброст и одлучност
да се застане на патот на трговците со луѓе. Во истата година, Отворена
Порта се регистрираше како независна, критички настроена, неполитичка,
невладина и непрофитабилна организација подготвена да ги промовира
човековите права и да ги застапува интересите и потребите на лицата
кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе. Во текот на
годините организацијата растеше и јакнеше благодарејќи на искуството што
го стекнуваше преку својата работа.
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How and why was
Open Gate founded?
The story of Open Gate can be traced to the year 2000, when a group of
women enthusiasts expressed their concern for the growing crime of human
trafficking in Macedonia, and decided to help prevent this crime by establishing
the organization. During this period, on one hand, there were no organizations
qualified to respond to the needs of victims of human trafficking. On the other
hand, institutions lacked the capacity to cope with the recent developments.
Considering the fact that human trafficking is a crime, it took much courage
and determination to initiate an action against traffickers. The very same year,
Open Gate was registered as an independent, critically oriented, nonpolitical,
nongovernment and nonprofit organization, ready to promote human rights
and represent the needs and interests of high-risk persons and victims of
violence or human trafficking. Throughout the years, the organization has been
growing and developing as a result of the experience gained from its operation
and work.
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Кој е тимот на
Отворена Порта?
Најмоќното средство и најдобар инструмент за работа на секоја организација
која се соочува со специфични предизвици се квалитетно одбраните тимови
и пронаоѓање на уникатниот потенцијал на секој поеднинец. Во текот на
годините, тимот на Отворена Порта растеше, се зајакнуваше и се развиваше
како што “растеше” и самата организацијата. Денеска, во организацијата
работат 15 професионалци од различни помагачки професии како што
се: психолози, социјални работници, педагози, економисти, правници,
социолози и тн. Тие своите капацитети секојдневно ги вложуваат против
трговијата со луѓе преку реализација на три програми и тоа: програмата
за информирање и лобирање, програмата за превенција и едукација и
програмата за помош и поддршка на жртвите од трговија со луѓе. Развој
на капацитетите се овозможува преку редовно посетување на обуки
и курсеви за професионално и лично унапредување и усовршување.
Успешното оставрување на задачи, постигнување на позитивни резултати и
надминување на сите предизвици се должи на креативноста, упорноста и
вештините на персоналот. Тимот на Отворена Порта е целосно посветен кон
обезбедување на професионален однос, стандарди и услуги за корисниците
на програмите.

Who comprises
the team of Open Gate?

9

The best and most powerful tool in the operation of any organization dealing
with specific challenges is a carefully selected team of professionals, along with
the ability to recognize the unique potential of every individual. Over the years,
the team of Open Gate was growing and developing, following the growth of the
organization itself. Today, it counts 15 professionals with various backgrounds:
psychologists, social workers, school counselors, economists, solicitors,
sociologists, etc. Every day, they invest a lot of time and effort to prevent human
trafficking, and they do so by working on three different programs: information
and lobbying, prevention and education, and the program for assistance and
support of trafficked persons. Capacity strengthening is enabled by regularly
attending numerous trainings and courses for professional and personal
development. No doubt, the creative energy, the determination and the
extraordinary skills of the team have resulted in successfully completed tasks,
positive results and outcomes, despite all challenges. The Open Gate team is
fully committed to providing professional services, attitude and standards to
all its clients.
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Каков пристап користи
Отворена Порта ?
Трговијата со луѓе претставува најсурово прекршување на основните човековите
права и токму затоа Отворена Порта, во својата професионална филозофија,
внесува пристап ориентиран кон заштитата на човековите права. Во пракса тоа
значи дека треба:
Да се почитува правото секој човек самостојно да носи одлуки за сите
аспекти од неговиот живот;
Правата, интересите и потребите на тргуваните лица да се императив во
сите аспекти и етапи при работата со оваа категорија на лица;
Да се постигне еманципација и социјална инклузија на тргуваните лица
и загрозените групи, особено жените и малцинствата, и да се зајакне
нивната способност да ги остварат сопствените права. Притоа, основен
услов е да им се овозможи пристап кон информации и да им се зголеми
свеста за сопствениот потенцијал;
Да се обезбеди пристап на тргуваните лица кон процесите на одлучување
и креирање политики, информации, ресурси, и механизми за надомест и
обештетување;
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Сите контакти со тргуваните лица и загрозените групи треба да се темелат
на доверливост, безбедност, без виктимизација и дискриминирање на
жртвата;

Which approach does
Open Gate take?
Trafficking in humans is the most egregious violation of human rights and, for this
reason, Open Gate’s fundamental philosophy is based on the approach oriented
towards the protection of human rights. Practically, this means:
Respect each individual’s right to make independent decisions about every
aspect of their life;
The rights, interests and needs of trafficked persons are the imperative in all
aspects and stages of work with this category of people;
Empowering and social inclusion of trafficked and high-risk people must
be the organization’s prerogative. This is particularly true for women and
minorities, in order to strengthen the capacity of these groups in protecting
their own rights. A primary condition is to enable these people to have access
to information and to become aware of their potentials;
To ensure that trafficked persons have access to: decision-making processes,
policy creation, information, resources, and compensation mechanisms;
All contacts with trafficked persons and people at high risk must be highly
confidential and safe, and conducted in a non-victimizing and discriminating
manner for the victim.
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За кого постои
Отворена Порта?
Отворена Порта се создаде и првенствено постои заради тргуваните лица со
приоритет да ги заштити и промовира нивните права. Сите програми и активности
на организацијата се обликувани токму на основа на интересите и потребите на
тргуваните лица. Меѓутоа директната поддршка на тргувантие лица зависи и од
подготвеноста на општеството да одговори на проблемот и да пружи несебична
помош на овие лица. Затоа, корисници на нашата програма се и следниве категории:
Семејство, роднини и пријатели на тргуваните лица;
Потенцијални ризични групи: ученици од основните и средните училишта,
универзитетите, децата од улица, децата од домовите за деца без родители,
лица кои преживеале насилство или трговија со луѓе, невработени и
вработени со ниски примања.
Професионалци од различни институции и организации кои што се или
можат да бидат во контакт со ризична популација или жртви на трговија
со луѓе: претставници од владини институции (полиција, локалната
самоуправа, народен правобранител, обвинители, социјални работици,
судии, вработени во образовни институции); синдикати, амбасади,
новинари, невладини и интернационални организации,
Волонтери;
Општата јавност

Who is the beneficiary of th
e
services offered by Open Ga
te?
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Open Gate was founded and exists primarily to provide help and protection to trafficked
persons, as well as to protect and promote victims’ human rights. Therefore, all Open
Gate programs and activities reflect the needs and interests of trafficked persons.
However, the immediate support provided for the victim depends heavily on the society
and its readiness to respond to the issue and to provide selfless help to this category
of people. In that manner, beneficiaries of our services are the following categories:
Immediate family, extended family and friends of the trafficked persons;
Potential high-risk groups: primary and secondary school students, college
students, children of the street, children from residential care institutions,
former victims of violence and trafficking, as well as unemployed and
underpaid people;
Professionals from various institutions and organizations which have or might
establish contact with high-risk groups or trafficked persons: representatives
from government institutions (the police, the local self-government, the
ombudsman, the prosecution, social workers, judges, education workers);
trade unions, embassies, reporters, journalists, non-government and
international institutions;
Volunteers;
The public.
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да и
Кое е значењето на Ла Стра
ворена
каква е поврзаноста на От
Порта со Ла Страда?
Ла Страда Интернационална е Европска мрежа за превенција од трговија со луѓе која
што се стреми да ја подобри позицијата на жените, да ги промовира нивните права,
вклучувајки го и правото да мигрираат и да работат во странство, како и да ги заштити
од насилство и злоупотреба. Отворена Порта, од 2001 година е дел од Ла Страда мрежата
која се состои од 8 организации од Белорусија, Бугарија, Чешка Република, Македонија,
Молдавија, Холандија, Полска, Украина и интернационалниот секретаријат со седиште во
Амстерадам, Холандија. Ла страда мрежата е насоченa кон проширување на меѓународната
соработката, размена на знаeња, информации и искуства, помеѓу нејзините членови и
давање поддршка на невладини организации за прашањето на трговијата со луѓе.
Во рамките на Ла Страда мрежата, сите членови заеднички лобираат на меѓународно
ниво пред институциите на Европската Унија и Организацијата на Обединети Нации
и ги застапуваат и бранат правата и интересите на тргуваните лица. На локално ниво,
Ла Страда развива соработка со националните владини тела и обезбедува заштита и
превентивни активности за тргуваните лица и лицата кои што се наоѓаат во ранлива
позиција и се под висок ризик од трговија со луѓе.
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Денес Ла Страда, е водечка европска мрежа со 15 годишно искуство, препозната по својата
работа и експертиза од страна на националните влади и меѓународните институции која
што својата политика ја насочува против трговијата со луѓе, назад кон суштината, а тоа
е: Да запре експлоатацијата, насилството и злоупотребата.

How is La Strada relevant?
een Open
What is the connection betw
Gate and La Strada?
La Strada International is a European network for prevention of human trafficking, aiming
to improve the social position of women, to protect women from violence and abuse, and
to promote women’s rights, including the right to emigration and work abroad. Since 2001,
Open Gate has been part of the La Strada network which counts 8 European organizations
from Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, Macedonia, Moldova, Holland, Poland, Ukraine
and the International Secretariat in Amsterdam, the Netherlands. La Strada is focused on
fostering international collaboration, as well as exchanging knowledge, information and
practice among its members and giving support to nongovernment organizations regarding
human trafficking.
Members within the La Strada network work together in maintaining and expanding their
relations with national and international organizations, European institutions and UN Bodies,
all the while representing and protecting the rights and interests of trafficked persons. On
local level, La Strada works on fostering collaboration with national governments. It also
organizes protective and preventive activities for trafficked persons and groups at high risk.
Today, La Strada is a leading European network with 15 years of professional experience,
renowned for its work and expertise. Numerous national bodies and international organizations
have acclaimed the commitment of this organization to build an anti-human trafficking policy
which is based on curbing exploitation, violence and abuse.
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ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
ЗОШТО?
И ЗАТОА...
Trafficking
in Humans
Questions
and Answers...

вија
Каква е состојбата со трго
со луѓе во Р. Македонија?
Македонија е земја на транзит, дестинација и во најголем дел, земја на
потекло на жртви на трговија со луѓе. Македонски државјанки најчесто
се жртви на внатрешна трговија но дел од нив се тргувани и во странство,
најчесто во Западно-Европските држави. Според статистичките податоци од
последните години, опаѓа бројот на странски лица тргувани во Македонија,
додека во пораст е бројот на македонски жртви на трговијата со луѓе. Станува
збор за таканаречена внатрешна трговија со луѓе каде што македонски
државјанки, главно, малолетни се тргувани од еден во друг крај на земјава.
Голем дел од нив доаѓаат од помалку развиените делови на државата каде
што се регрутираат под изговор за лажно вработување во угостителство и
подоцна се пренесуваат во западните делови на Македонија. Најголем број
од тргуваните лица се млади девојчина, на возраст од 13-18 години, кои
што најчесто се тргувани со цел трудова и сексуална експлоатација, потоа,
присилен брак, питачење како и присила за извршување на кривични дела.

14

What is the current state of
the issue of trafficking in
?
human beings in Macedonia
Macedonia is a transit and destination and, more often than not, source in the
chain of human trafficking. Macedonian female citizens are mostly victims
of internal trafficking, but a few have been trafficked abroad, in countries
in Western Europe. Statistics indicates that, in recent years, there has been
a decline in the number of foreign victims trafficked in Macedonia, while
the number of Macedonian victims is on the rise. This refers to the so-called
internal trafficking in human beings, during which Macedonian citizens,
mostly underage girls, are trafficked from one part of the country to another.
Majority of these girls come from underdeveloped and impoverished parts of
the country, and become victims by being recruited under false pretenses: they
receive promises of employment in the catering industry and are subsequently
transferred to the western part of Macedonia. Most trafficked persons are
young girls, aged 13 to 18, which are mainly trafficked for the purpose of labor
and sexual exploitation as well as forced into marriage, beggary or committing
crime.
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Какви се моменталните тр
ендови
на трговијата со луѓе?
Опстојувањето на трговијата со луѓе, и покрај сите мерки коишто се превземаат
како на национално така и на меѓународно ниво се припишува на постојаното
менување на трендовите. Во последниве години во Македонија се забележува
видлива појава на внатрешната трговија со луѓе наспроти транснационалната,
трговијата со малолетни лица, како и промена на модус операндус на трговците
со луѓе. За жал трговците постојано смислуваат нови и поинвентивни начини на
регрутирање. Така во последно време метод којшто најчесто е користен од страна
на трговците е таканаречениот метод на љубовник каде што, главно, љубовникот
или потенцијалниот партнер е регрутерот или медијаторот во пренесувањето или
во продавањето на девојката од еден во друг крај во земјата. Трговците помалку
користат физичко насилство врз жртвите, слободата на движење на тргуваните
лица не е многу лимитирана а и дополнително им се дава и одредена минимална
сума на пари со што се отежнува процесот на откривање и идентификација. Воедно
трговијата со луѓе во моментот се одвива во позавиена форма, односно местата на
експлоатација на жртвите се приватни апартмани, куќи, викендички, или салони
за разубавување, што не беше случај во минатото кога жртвите се експлоатираа по
ноќни клубови и ресторани.

What are the current trends
in human trafficking?
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Despite all radical preventive measures on both national and international level, the
existence of human trafficking is chalked down to the continuous change in trends. In
recent years, Macedonia has marked an apparent increase in internal trafficking, in
contrast with the transnational type, trafficking in children and change in the modus
operandi of human traffickers. Sadly, traffickers keep inventing new and more subtle
methods of recruitment. For instance, the method mostly used by human traffickers
recently is the so-called lover boy method where the lover/ potential partner is the
recruiter or intermediary in the transport of the victim from one part of the country
to another.
These traffickers inflict less physical abuse on the victims, and victims have more
freedom of movement. The identification process is additionally delayed by the fact
that victims are given a small amount of money. At the moment, human trafficking
takes place in a disguised form, i.e. the locations of exploitation are private apartments,
houses, villas or beauty parlors, which was not the case in the past when victims were
exploited in night clubs and restaurants.
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на
Кои се причините за појава
онија?
трговија со луѓе во Макед
Причините кои што влијаат за појавата на трговија со луѓе во Македонија
соодејствуваат со причините на светско ниво. Зголемувањето на бројот на
тргуваните лица во Македонија е резултат на сиромаштијата и високата
стапка на невработеност во земјата како и лошите социо-економски услови.
Животот во тешки и неподносливи услови, социјалната исклученост,
недостатокот на пристап до образование, доведува до зголемување на
ранливоста на населението и поголема изложеност на трговијата со луѓе.
Како претходница на набројаните фактори свој удел имаат и насилството,
посебно семејното насилство, сексуалната злоупотреба, половата
дискриминација во домот и на работа и недостатокот на животни вештини.
Воедно, потрагата по подобар живот, можностите за вработување, подобрата
заработувачка, поквалитетно образование или, пак, желбата да се откријат
нови земји комбинирано со недостатокот на информации придонесува за
донесување на неинформирани одлуки коишто многу лесно можат да бидат
искористени од страна на трговците.
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What causes human
trafficking in Macedonia?
The reasons which cause human trafficking in Macedonia correspond with
the reasons registered on global level. The increased number of trafficked
persons in Macedonia is the result of an impoverished lifestyle, a very high rate
of unemployment and the country’s overall bad socio-economic status. Living
in hard and unbearable conditions, social exclusion, lack of information and
education are all but factors that contribute to the vulnerability of citizens and
increased susceptibility to human trafficking.
Additional factors which contribute to the issue are the following: violence,
especially domestic violence, sexual exploitation, sex discrimination at home
and in the workplace, as well as the lack of life skills. At the same time, the
quest for a better life, employment prospects, higher earnings, better education,
or the wish to explore new countries combined with the lack of information,
leads to making uninformed decisions. Human traffickers take advantage of all
these factors.
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Какви форми на трговија
со луѓе
се присутни во Македониј
а?
Трговијата со луѓе најчесто се случува во сексуалната индустрија, градежниот и
земјоделскиот сектор, но, исто така, и во приватните домаќинства препознаени
како сектори со слаби колективни права.
Милони мажи, жени и деца годишно во светот стануваат жртви на трговијата со
луѓе. Така, на пример, жените најчесто се цел на сексуална експлоатација, домашно
слугување, трудова експлоатација во работилници и фабрики. Децата најчесто се
цел на сексуална експлоатација или се принудувани да питачат, додека пак, мажите
најчесто се експлоатираат за принудна работа во градежништвото, земјоделството
и сл. Независно за каков вид на експлоатација станува збор она што е заедничко
за сите е дека таа секогаш се реализира во најсурови можни услови и сето она што
го извршува жртвата за време на процесот на трговија со луѓе го извршува под
присила и против своја волја.
Најголем број од идентификуваните жртви во Македонија се трудово и сексуално
експлоатирани. Сексуалната експлоатација е најзастапена форма на трговија
со луѓе во Македонија, додека трудова експлоатација, е присутна но најчесто во
комбинација со сексуалната експлоатација. Исто така, иако постојат индиции за
присутност на трговија со луѓе со цел уличното питачење и принуден брак, постојат
мал број на идентификувани случаи со споменатите форми на експлоатација во
Македонија.

Which forms of human traf
ficking
are present in Macedonia?
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Human trafficking is mostly present in the sex industry, the civil engineering sector
and the agricultural sector. However, it can be also found in private households. All
these industries are infamous for the poor collective rights they offer to workers.
Every year, thousands of men, women and children all around the world fall prey
to human trafficking. For instance, women are mostly used for sexual exploitation,
domestic slavery or labor exploitation in sweatshops and factories. Children are often
sexually exploited or are forced to begging, while men are victims of forced labor in the
civil engineering, agriculture or the like industries. Regardless of the type, all these
have one feature in common: exploitation takes place in horrendous circumstances
and every activity which the victim is engaged in during the period of trafficking, is
conducted by the use of force and duress.
Most of the identified victims in Macedonia have been sexually or labor abused. Sexual
exploitation is the most common form of human trafficking in Macedonia, while labor
exploitation usually accompanies sexual exploitation. Furthermore, although there
are indications that people in Macedonia are trafficked for the sake of forced begging
and forced marriage, the number of identified cases is very low.
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Кои се најчесто жртви на
онија?
трговија со луѓе во Макед
Застрашувачки е фактот што жртвите на трговија со луѓе во Македонија се
сè помлади и помлади. Според статистиката на Отворена Порта, најголем
број од тргуваните лица сместени во прифатилиштето се млади девојчиња
на возраст од 12 до 18 годишна возраст. Генерално, децата се лесна цел
на трговците затоа што имаат намален капацитет да препознаат ризик и
да се грижат за самите себеси. Тие зависат од возрасните и нецелосно ги
разбираат последиците од нивните однесувања.
Сексуалното искористување, насилството, родителската запоставеност
ја зголемува нивната ранливост. Понатаму, деца коишто биле одвоени
од семејствата, нерегистрираните деца, децата надвор од образовниот
процес и децата на улица се под голем ризик да западнат во трговијата со
деца. Децата-жртви на трговија често доаѓаат од сиромашни семејства, со
недостаток од економски и образовни можности.
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victims of
Who are the most common
onia?
human trafficking in Maced
Statistics has estimated a lower age limit of trafficked persons in Macedonia.
Sadly, this number seems to be lowering by the day. According to the data at
Open Gate, most of the trafficked persons placed at the shelter are girls aged 12
to 18. Generally speaking, children are easy prey for traffickers due to the fact
that children lack the ability to perceive the risk and are unable to look after
themselves. They are heavily dependent on adults and cannot fully comprehend
the predicaments to their actions and behavior.
Sexual exploitation, abuse and parental neglect increase the child’s
susceptibility to trafficking. Furthermore, children who have been separated
from their families, unregistered children, children excluded from school and
children from the street face a greater risk of being trafficked. Victims of child
trafficking are often children from impoverished families deprived of economic
and educational opportunities.
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Кој ги идентификува и ка
ко
излегуваат тргуваните ли
ца
од ситуација на експлоатац
ија
и трговија со луѓе?
Во најголем број на случаи, полицијата го врши откривањето и идентификацијата на
жртвите од трговија со луѓе и тоа најчесто преку организирани рации. На локално
ниво, центрите за социјална работа и социјалните работници се одговорни и имаат
удел при процесот на идентификација на тргуваните лица особено кога станува
збор за малолетници. Во помал број тие се идентификуваат и преку СОС -линијата,
локални и странски невладини организации и преку образовните институции.
Понекогаш и граѓаните се тие кои пријавуваат конкретни случаеви на трговија со
луѓе.
Многу е мал бројот на жртвите на трговија со луѓе кои успеваат сами да се спасат од
ситуација на трговија со луѓе. Досегашното искуство на Отворена Порта покажува
дека многу од жртвите на трговија со луѓе се плашат да избегаат или да превземат
некоја акција или пак не се идентификуваат себеси како жртви.

Who is in charge of identifyi
ng victims
and how are they rescued fr
om
trafficking and exploitation?
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In most cases, it is the police which conduct the process of detection and identification
of victims of human trafficking, and it is often the result of a meticulously planned
and organized raid. At local level, social centers and social workers are responsible
for such activities and largely contribute to the process of identification of trafficked
persons, especially in cases when the victim is a minor. A smaller number of victims
is identified through the SOS hotline, local and foreign nongovernment organizations
and educational institutions. Sometimes it is citizens who report cases of human
trafficking.
The number of victims, who have managed to rescue themselves, without any outside
assistance, is extremely low. Prior experience indicates that many of the victims of
human trafficking are afraid to escape or take action. Some do not even perceive
themselves as victims of trafficking.
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УЛОГАТА НА
ОТВОРЕНА ПОРТА
The role of
open gate

оиле во
Кои активности би ги издв
луѓе?
борбата против трговија со
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Отворена Порта веќе 11 години е активна организација, целосно посветена на спречување
на трговијата со луѓе како на национално така и на меѓународно ниво преку членство во
Ла Страда мрежата. Организацијата спроведува активности за лобирање и застапување,
подигнување на свеста, превенција и едукација, како и обезбедување на помош и поддршка
за тргуваните лица.
Отворена Порта е единствена организација која обезбедува комплексна програма
за помош, подршка, заштита и сместување на жртвите на трговија со луѓе.
Отворена Порта ги застапува тргуваните лица и активно учествува во креирањето
на националните политики преку членството во владини тела- Секретеријатот за
борба против трговија со луѓе и илегална миграција и Подгрупата за борба против
трговија со деца.
Отворена Порта спроведува превентивни и едукативни активности помеѓу
ранливата популација во училиштата и останатите институции, подобрувајќи го
нивнитото знаење, вештини и способности.
Отворена Порта ги обучува професионалците од полицијата, центрите за
социјална работа, образовните институции, медиумите и сите оние кои можат да
дадат свој придонес и да им помогнат на тргуваните лица.
Отворена Порта ја раководи единствената, бесплатна СОС телефонска линија
во државата, која е наменета за информирање, превенирање и интервенција во
случаи на трговија со луѓе.
Отворена Порта ја прошири превенцијата на национално ниво преку креирање на
националната мрежа на невладини организации за борба против трговија со луѓе
во Р Македонија- БУДНОСТ.

se?
What is Open Gate’s respon
ted
Which activities are conduc
trafficking?
in the prevention of human
For the past 11 years, Open Gate has been committed to curbing human trafficking in
Macedonia on national and, thanks to the La Strada network, on international level. The
organization conducts activities for advocacy and lobbying, awareness raising, prevention and
education, as well as the provision of assistance and support to trafficked persons.
Open Gate is the only organization which provides a multipart program for assistance,
support, protection and accommodation for victims of human trafficking;
Open Gate advocates for trafficked persons and takes active part in the creation
of national policies, being member of government bodies such as the National
Commission for Combating Human Trafficking and Illegal Migration and the
Subgroup for combating Trafficking in Children;
Open Gate organizes preventive and educational activities for high-risk population
at schools and other public institutions, raising people’s awareness, knowledge and
skills.
Open Gate trains professionals from the law enforcement, the media, the education
system, i.e. anyone who might contribute in assisting a trafficked person.
Open Gate manages the only toll free SOS help in the country, designed to offer
information, prevention and intervention in cases of trafficking in human beings.
Open Gate has extended prevention on national level by creating VIGILANCE a
national network of nongovernment organizations in the prevention of human
trafficking in Macedonia.
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Какви активности се спро
ведуваат
на локално ниво?
За да се одговори соодветно на трговијата со луѓе неопходна е соработка и
комуникацијата помеѓу одговорните лица и институции како на национално
така и на локално ниво. Отворена Порта ја препозна важноста од делување на
локално ниво и во 2003 превзеде иницијатива за градење на национална мрежа
на невладини организации со цел зајакнување на борбата против трговијата
со луѓе и обезбедување подобар третман на тргуваните лица. Преку создавање
и официјализирање на мрежата Будност во 2005 година, Отворена Порта ја
прошири превенцијата и ја подигна свеста за постоењето на трговијата со луѓе
во општините Струга, Св. Николе, Струмица, Кичево, Тетово, Гостивар, Куманово,
Делчево и Реканскиот крај. Покрај тоа, преку мрежата успешно се реализираа и се
спроведуваат многу заеднички иницијативи, проекти, активности и кампањи.
Во изминативе 2 години Отворена Порта во соработка со мрежата БУДНОСТ
поттикна иницијатива за поголема вклученост на локалната зедница во решавање
на проблемот на трговијата со луѓе. Заедничките акции беа насочени кон
сензибилизирање на локалната заедница, креаирање на локални активности
за борба против трговија со луѓе и јакнење на соработката помеѓу невладините
организации и општините

Which activities
are conducted on local leve
l?
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In order to properly respond to human trafficking, it is important to develop close
collaboration and communication between all stakeholders and institutions on both
local and national level. Open Gate has recognized the importance of acting on local
level and, in 2003, took the initiative to build a national network of nongovernment
organizations in order to strengthen the prevention of human trafficking and to
ensure a better treatment of trafficked victims.
By creating the network VIGILANCE in 2005, Open Gate has extended the scope of
prevention and has raised public awareness of the issue of human trafficking in several
regions: Struga, Sveti Nikole, Strumica, Kicevo, Tetovo, Gostivar, Kumanovo, Delcevo
and the Reka region. Furthermore, the network has successfully implemented a variety
of initiatives, projects, activities and campaigns.
In the past two years, in cooperation with the network VIGILANCE, Open Gate has
initiated a more active participation of the local community in the prevention of
human trafficking. The collaborative activities were designed and conducted in order to
sensitize the local community, to create local-level activities for curbing trafficking in
humans and to strengthen the partnership between the nongovernment organizations
and the municipalities.
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На кој начин
а?
Отворена Порта превенир
Редовен проток на точни и навремени информации, отвореност и транспарентност,
динамична и информативна веб страна, аудио, видео и печатени материјали се само
дел од начините кои Отворена Порта ги користи за информирање и заштита од трговија
со луѓе.
Поради фактот дека старосната граница е драстично намалена и се поголем број на
жртви се деца, Отворена Порта во рамките на своите активности става голем акцент на
кампањата за превенција и едукација како основен предуслов за заштита на младите
од трговија со луѓе.
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Активностите се однесуваат на директна работа со деца под ризик, преку посета на
училиштата, универзитети, домови за деца без родители и одржување превентивни
работилници, форум театри, врсничка едукација, дистрибуција на превентивно
едукативен материјал. Воедно информирање, советување и поддршка се обезбедува
преку СОС-линијата за помош од трговија со луѓе која е достапна 12 часа на ден. Јакнење
на капацитетите на професионалците (социјални работници, полицајци, професори,
новинари итн.) и на националната мрежа од невладини организации за борба против
трговија со луѓе е исто така дел од превентивната програма на Отворена Порта.
Дополнително функционалната веб страната на организацијата, како и кварталниот
електронски весник им обезбедуваат на граѓаните најнови информации за трговијата
со луѓе и за активностите на Отворена Порта.

n
Which methods of preventio
does Open Gate use?
Regular exchange of prompt and accurate information, transparency and openness,
dynamic and informative website, audio, video and print material- these are only a few of
the ways used by Open Gate to raise awareness and prevent human trafficking.
Considering the fact that the age limit of trafficked persons has been significantly lowered
and the number of trafficked children is increasing, Open Gate gives much attention to its
campaign for prevention and education, as the primary prerequisite in the protection of
children from trafficking in persons.
The preventive activities are related to immediate work with high-risk children, and
are conducted by visiting schools, universities and institutions for residential care.
These activities assume the shape of preventive workshops, forum theatres, peer-topeer education, and distribution of preventive educational literature, raising awareness,
counseling and support through the SOS helpline for assistance in cases of trafficking in
human beings, available 12 hours per day. The preventive program of Open Gate further
includes capacity strengthening of various professionals (social workers, law enforcement
officers, teachers, journalists, etc.) and the national network of NGOs for action against
human trafficking. The organization’s functional website and the quarterly e-newsletter
provide information related to human trafficking and all current activities of Open Gate.
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Која е улогата на медиумит
е
врз тргов
 ијата со луѓе?
Дали медиумите имаат
влијание врз трговијата со
луѓе?
Ноторен факт е дека медиумите не се обичен извор и трансмитер на информации.
Тие се главните креатори на јавното мислење имајќи ја на тој начин истовремено
и информативната и едукативната улога. Отворена Порта, смета дека соодветното
медиумско известување придонесува за надминување на предрасудите, подигање
на јавната свест, превенција и подобрување на процесот на реинтеграција
на жртвите. Токму поради ова, Отворена Порта активно соработува со сите
електронски и печатени медиуми кои настојуваат преку прилози и стории да го
обелоденат и актуeлизираат присуството на проблемот на трговија со луѓе особено
жени и деца во Македонија.
Отворена Порта настојува да им даде насока на медиумите при обработување
на теми поврзани со трговијата со луѓе, да се водат од примарната етика, а не
сензација, и да обратат поголемо внимание на начелата на објективност, како и
начелото на тајност на идентитетот на жртвите. Длабоко сме убедени дека доколу
принципот на доверливост се прекршува дополнително се загрозува безбедноста и
се нарушува интегритетот на жртвата.

What is the role of the med
ia in the
action against human traffic
king?
To what extent can
the media affect the issue?
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It is a notorious fact that the media are not merely a source and transmitter of
information. They are the main creators of public opinion, playing two simultaneous
roles- an informer and an educator. Open Gate feels that proper media reporting
contributes to challenging stereotypes, overcoming prejudice, raising awareness. It
also offers prevention and improves the process of reintegration of the victim. This
is the reason why Open Gate has made its prerogative to actively collaborate with all
electronic and print media, addressing the issue of trafficking in persons in Macedonia,
particularly trafficking in women and children.
Open Gate is adamant on giving directions to representatives of the media when
addressing a story related to human trafficking, insisting that reporters are guided
by ethics and not sensationalism, and much attention is put on the principles of
objectivity of the story and discretion in terms of victim’s identity. We truly believe
that when the principle of trust is broken, this poses additional threat to the safety of
the victim and harms their identity.
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ворена
Каква е соработката на От
борбата
Порта со институциите во
?
против трговијата со луѓе
Во спроведувањето на активностите, Отворена Порта соработува со реле
вантите организации и интитуции задолжени за справување со трговијата
со луѓе на локално и национално ниво. Преку членството во Секретарјатот
на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција и на Подгрупата за борба против трговија со деца, Отворена Порта
ги пренесува и застапува интересите на тргуваните лица, ги следи и учествува
во изготовката на националните политики и закони против трговија со луѓе,
при што посебен акцент става на нивната имплементација. Соработката со
клучните владините институции кои дирекно го третираат проблемот на
трговија со луѓе е официјализирана со потпишување на Меморандуми за
соработка со Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд
и социјална политика и Министерството за образование и наука.
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rate
How does Open Gate collabo
d
with relevant institutions an
stakeholders in the action
s?
against trafficking in person
Within its scope of activities, Open Gate collaborates with numerous
organizations and institutions in charge of curbing human trafficking, on
both national and international level. Open Gate is a member of the National
Commission for Combating Human Trafficking and Illegal Migration and the
Subgroup for Trafficking in Children, which enables it to represent the interests
of trafficked persons, as well as follow and actively participate in the creation of
national policies and regulations regarding human trafficking, emphasizing the
implementation of these policies. The organization has signed Memorandums
of Understanding with the Ministry of Interior, the Ministry of Labor and Social
Policy and the Ministry of Education and Science. These institutions are the
key stakeholders which are immediately and directly involved in the issue of
trafficking in persons.
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Кој беше предизвикот за от
ворање на
СОС телефонската линија
?
Честите јавувачи на телефонскиот број во организацијата кои се интересираа за
трговијата со луѓе,сакаа да пријават жртва на трговија со луѓе или пак самите биле
жртви, ја предизвикаа организацијата да се втурне во нов предизвик. Отворена
Порта ја препозна потребата за отворање на СОС линија која ќе превенира,
советува и информира за трговијата со луѓе и ќе биде од јавен интерес и во служба
на граѓаните.
СОС телефонската линија за помош од трговија со луѓе е достапна 12 часа на ден,
од 08-20 часот, а граѓаните можат да се обратат на две телефонски линии, 0800
11 1111 која е бесплатна и се однесува на повици од државата, или пак на 02 700
107 која е намената за повици од мобилен оператор и за повици од странство. Во
текот на своето постоење и во зависност од потребите кои се појавувауваат на СОС
линијата, услугите се модифицираат, дополнуваат, збогатуваат и подобруваат, а се
со цел соодветно да се одговори на барањата на јавувачите.

What was the major challeng
e in
launching the SOS helpline?
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The organization used to receive frequent phone calls from concerned citizens who
would either ask questions about trafficking, or would report a victim of trafficking.
This was enough to inspire the organization to venture yet another project. Open Gate
saw the need to launch an SOS helpline which would offer prevention, counseling and
information related to trafficking in persons, and as such should serve the public.
The Human Trafficking SOS helpline is available 12 hours per day, from 8 am to 8 pm.
Citizens can use either of the two separate phone lines: 0800 11 1111, which is a toll
free number and is used for local and national calls, while 02 700 107 is for calls made
from mobile phone or calls from abroad. Depending on the current trends, the services
offered through this helpline are modified, amended, enriched and improved, all for
the sake of properly responding to the needs of the callers.
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Каков е интересот за
СОС линијата и кои се
вачите?
најчестите барања на јаву
Интересот на граѓаните да научат повеќе за трговијата со луѓе е голем,
се со крајна цел да знаат како да се заштитат себе си, но и своите деца,
роднини, пријатели. Најчесто јавувачите на СОС линијата имаат потреба
од информации поврзани за работа во странство, туристичко патување или
студирање, основни информации за земјата на престој, за спецификите
на нејзините закони, за потребна документација и слично. Во овие
случаи, покрај барањата на јавувачот по конкретно прашање, операторот
задолжително го информира јавувачот за мерките на безбедност во случај
на невоља, корисни телефони на организации, амбасади и полиција каде би
можел да побара помош во странската држава.
На СОС линијата регистрирани се и јавувања од тргувани лица или/и нивни
блиски, кои првично добиваат емоционална поддршка, а потоа конкретна
помош во зависност од нивните потреби. (план за акција и бегство,
пренасочување кон други служби, сместување во прифатилиште и др.)
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and what
Is the SOS helpline popular
ests?
are the most common requ
The public is expressing a growing interest in the issue of trafficking in persons:
they would like to learn more about this horrendous crime in order to protect
themselves and their loved ones. A lot of the callers request information related
to working, travelling or studying abroad: general information about the country,
special laws and regulations, necessary documents and the like. In such cases,
the operator is obliged to inform the caller about the protection measures in
case of emergency, and give contact details of relevant organizations, embassies
and the police, which might offer help and assistance while abroad.
The helpline also receives calls from trafficked persons and/or from their family
members, in which case they first receive emotional support, and then specific
instructions and assistance relative to their needs (action plan for escaping,
referral to relevant services, placement at a shelter, etc).
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Дали може да се волонтир
а
во Отворена Порта?
Отворена Порта верува дека општество без волонтери е статично, општество кое
заостанува зад другите, затоа што ентузијазмот на поединците е вредност која
претставува главен двигател на промените кон подобро.
Од таа причина, Отворена Порта постојано тежнее да ги унапреди постоечките но и
да развива нови механизми за подобрување на волонтерството, како и да ја зголеми
видливоста и вредноста на волонтерската работа. Независно од возраста, полот и
етничката припадност, Отворена Порта им дава можност за вклучување на сите
оние кои сакаат да придонесат со својот волонтерски ангажман во превенција и
заштита на тргуваните лица. Во последниве години во организацијата волонтирале,
психолози, социјални работници и педагози, како и многу средношколци и
студенти. Секоја година, Отворена Порта спроведува обука за врснички едукатори
од средните училишта кои подоцна ги вклучуваа во реализирање на превентивните
активности на организацијата.
Покрај програмата за волонтеризам, Отворена Порта, посветува особено внимание
и на развивање на програмата за практиканство. Од 2009 година, откако е
потпишан Меморандумот за соработка со Институтот за социјална работа и
социјална политика, секоја година околу 30 студенти имаат можност три месеци да
бидат вклучени во практична работа на организацијата.
Оворена Порта верува дека преку волонтерството се развива општествената
одговорност, посебно кај младите и воедно придонесува за зајакнување на свеста
за предноста на давањето, учењето и личното унапредување, а преку тоа и за
развивање на филантропијата.

Can one do volunteer work
at Open Gate?
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Open Gate strongly believes that a society which lacks pro bono and volunteer work is
a static one. Such society lags behind other countries because a person’s enthusiasm
is a quality which serves as a guiding force to positive changes and a better tomorrow.
Therefore, Open Gate continuously works on improving the existing mechanisms for
volunteering and focuses on developing new ones which immensely increase the value
of volunteer work. Regardless of age, sex or nationality, Open Gate welcomes interested
parties who wish to donate their time and efforts in the prevention of trafficking in
persons and assistance of trafficked victims. In recent years, the organization has
worked with numerous volunteers: psychologists, social workers, school counselors
and students. Every year, Open Gate offers training for peer educators in secondary
schools; these pupils are later included in the organization’s preventive activities.
Apart from the volunteer work program, Open Gate places great importance on
its internship program. Each year since 2009, when the organization signed a
Memorandum of Understanding with the Institute for Social Work and Social Policy,
about 30 students have the opportunity to spend three months interning with the
organization. Open Gate feels that social responsibility is fostered by volunteer work,
which is especially true for young people. It further contributes to raising awareness
about the benefits of sharing, learning, personal growth and philanthropy.
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езбедува
Какви видови на услуги об
ддршка
програмата за помош и по
на тргуваните лица?
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Програмата за помош и поддршка на тргуваните лица обезбедува голем број на услуги за жртвите
на трговија со луѓе и останатите лица под ризик независно дали се сместени во прифатилиштето
или се наоѓаат надвор од него. Во 2005 година, Отворена Порта го отвори единственото
прифатилиште за жртви на трговија со луѓе, македонски државјанки кој што сервис во 2011
година го превзема Министераството за Труд и Социјална Политика. Отворена Порта продолжи
и понатаму да работи во прифатилиштето и да обезбедува директна поддршка и заштита како
на индентификувани, така и на претпоствени жртви. Од отварањето до денес, Отворена Порта
има згрижено 81 лице на кои им се обезбедени најразлични услуги во зависност од нивната
потреба. Сместувањето е на доброволна основа, со можност да престојуваат од 6 месеци до една
година. Професионалци (социјални работници, психолози и педагози) се вклучени во работата на
прифатилиштето и се на располагање 24 часа, распоредени во смени. Физичките, психичките
и социјалните последици со кои се соочуваат жртвите, предизвикани од злоупотреба и
експлоатација за време на процесот на трговија со луѓе, наметнуваат потреба за градење на
комплексни програми за нивна заштита и поддршка. Комплексната програма покрај основната
хуманитарна помош (храна, облека и хигиенски средства, обувки и тн.) ги обезбедува и следниве
услуги: Медицинска помош – обезбедување на медицински прегледи за жртвите преку посета на
општ лекар или специјалист во зависност од потребите; Соодветен психотерапевтски третман
(индивидуални или групни сесии); Основна и специјализирана правна помош или упатување
кон други правни служби; Обезбедување на контакти со семејството; Помош при вадење на
лични документи; Контакти со странски и локални невладини организации за упатување и
сигурно враќање. Во текот на престојот, Отворена Порта им овозможува на тргуваните лица
учество во различни активности, креативни работилници, рекреативна програма итн.

the
What kind of services does
ram for
assistance and suppor t prog
trafficked persons offer?
The assistance and support program offers numerous services for potential and identified trafficked
persons, regardless whether they are placed in the shelter or not. In 2005, Open Gate established the
first and only shelter for Macedonian victims of human trafficking. In 2011, this service was delegated
to the Ministry of Labor and Social Policy. Open Gate is still part of the shelter and continues to
provide immediate support and assistance to identified and suspected victims of trafficking. Since
its opening to this very day, Open Gate has placed 81 people who have been provided with different
services, based on their specific needs. Placement at the shelter is strictly on voluntary basis, and
victims can stay in average between 6 months to a year working with various professionals (social
workers, psychologists, counselors). This support is provided 24 hours per day, in shifts. All victims
are faced with physical, psychological and social consequences inflicted from the abuse and exploit,
which imposes the need to develop complex programs for their protection and support. Apart from
the most basic help (food, clothing and toiletries), the complex nature includes the following: Medical
assistance- a physical exam for the victim by either a general practitioner or a specialist, depending
on the circumstances; Proper psychotherapy (individual or group sessions); General and specialized
legal aid and referral to relevant officials; Enabling contact with family members; Assistance in
obtaining identity documents; Contact with local and foreign nongovernment organizations for
referral and safe repatriation. During their placement at the shelter, the victim is included in
various activities, creative workshops, recreational programs, etc.
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Со кои проблеми се соочув
аат
жртвите во обидот да се
вклопат во општеството?
Интеграцијата на жртвите од трговијата со луѓе е долгорочен и комплексен процес
кој со сигурност не може да гарантира успех. Дури и кога физички проблемите можат
да се решат а стигмата да се надмине, траумата и психолошката штета го отежнуваат
целиот процес на заздравување кој и онака е дополнително отежнат од проблемите
со достапноста на услугите. Потребно е да се нагласи дека кога тргуваните лица се
враќаат во истата средина, и кога факторите кои првично довеле до трговија со луѓе
не се искоренети, постои значителен ризик од повторно запаѓање во трговијата со
луѓе. Однесувањето на жртвите на трговијата со луѓе понекогаш е неразбирливо
за околината. Често пати се перципирани од околината па дури и од оние кои им
помагаат како некооперативни, раздразливи, непријателски настроени, агресивни
или неблагодарни. Исто така, јавното откривање на ситуацијата во која тргуваното
лице се наоѓа, откривање на идентитетот, особено на оние жртви коишто сексуално
биле експлоатирани често доведува до нивна стигматизација и неприфаќање од
страна на околината предизвикувајќи чувство на вина кај самата жртва.

What problems do victims ex
perience
in the course of social reinte
gration?
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The integration of a victim of human trafficking is a long and complex process, which
does not guarantee success. Even in instances when the physical scars heal and the
stigmata is overcome, the trauma and the psychological damage impede the process
of healing which is additionally slowed down by the inaccessibility of services. It is
important to stress that when the trafficked persons are sent back home, without
eradicating the factors which have contributed to the trafficking in the first place, there
is a substantial risk that they will fall prey to this crime all over again. Sometimes, the
society does not show empathy for the victim and their behavior. Often, victims are
perceived as uncooperative, ill-tempered and petulant, aggressive and ungrateful. Also,
the public disclosure of the case of human trafficking, revealing the victim’s identity,
especially when they have been sexually exploited, often leads to their stigmatization
and social rejection, instilling profound feelings of guilt in the victim.
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ца
На кој начин тргуваните ли
вото
се интегрираат во општест
зема
и кои активности ги прев
Отворена Порта?
Индивидуален план за реинтеграција се подготвува за секое тргувано лице
кое е дел од програмата за социјална асистенција на Отворена порта. Планот
за реинтеграција, покрај емоционалната и психосоцијална поддршка
обезбедува: Вклучување во образовниот процес; Курсеви за квалификација
и доквалификација; Помош при наоѓање на соодветно сместување по
излегувањето од прифатилиштето. Дополнително, во прифатилиштето
се спроведуват работилници за работа со компјутери, основни обуки за
пишување на биографија, пополнување на пријави за работа, пишување на
писмо за мотивација, подготовка на документи, комуникација и интервју за
работа. Тргуваните лица добиваат и постојана поддршка околу совладување
на проблемите при учењето, барање работа и севкупна индивидуална
поддршка на патот кон повторно превземање на контрола врз сопствениот
живот.
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Подршката за тргуваните лица не завршува со напуштањето на
прифатилиштето. Отворена Порта редовно ги следи и одржува контакти со
тргуваните лица и им излегува во пресрет на нивните потреби и барања во
секојдневниот живот.

tegrated
How are trafficked people in
ities does
in the society and what activ
instances?
Open Gate perform in such
Open Gate designs an individual plan for reintegration for every trafficked
person who becomes part of the program for social assistance. Besides the
emotional and psychosocial support, the victim’s reintegration plan implies
the following: inclusion in the educational system, vocational education and
training, and assistance in seeking proper accommodation after the victims has
left the shelter. Furthermore, the shelter offers basic training in computers,
writing a CV, completing application forms, writing a cover letter, completion of
documents, communicative and job-interview skills. Trafficked persons receive
constant support in overcoming learning difficulties and while looking for a job.
They receive overall individual support in the course of assuming control over
their life.
The support for the trafficked person does not end once they have left the
shelter. On the contrary, Open Gate follows and maintains contact with all
beneficiaries, and is ready to meet all their needs and requests.
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Овде ми е многу добро исто како дома и ништо неми фали. Тие се многу добри и ме чуват и
подржуват исто како свои ерки или како своето семејство. Ние сите благодариме. Инаку тука
правиме се учиме, шетаме, готвиме, шлушаме музика, гледаме филмови, чртаме, и што
најважно Разговараме за многу работи...
да
вав многу осамена зошто незнаев
Кога дојдов од почетокот се чуству
зборам македонски.
и
и секогаш ми велеа дека сме слигни
Но вработените беан многу добри
котија. Тие многу се грижат за нас
можеме да ја надминеме оваа теш
ое
сме несреќни. Тие секогаш знат шт
и знат како да ни помогнат кога
огу
мн
сум
с
да се вратам дома. ЈА
добро за нас исто јас дури несакам
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Понекогаш мислам дека кога идам дома се чуствувам дека ми се сруши светот,
ма кога мислам на советите на вработените се ми се олеснува затоа што секој
совет што ми го кажеле..

Сакам се најдобро на животот зошто ми ги отвориле очите да гледам вистината.
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Ја не мислев дека некој како вас толку добар постои. Ме научивте да читам и пишувам и одам на школо
и да готвам и се најубаво што треба. Со мене беа сите многу добри и јас му се заблагодарувам на сите,
за сите совети што ми ги дадоа. Не сум сигурна дека ќе сретнам некој како вас кој ќе ме трпи и ќе ме
учи за други работи. Ве сакам сите.

I feel very good here. It feels just like home and I am not missing anything. The staff is very good to me
and treats me like a daughter. We all appreciate that. Here, we do many things: we learn, we go for walks,
we cook, listen to music and watch movies, draw, but most importantly we talk about many things.
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When I came here, I felt very scared because I did not know anybody, but
you are very nice and help us a lot. They are very polite people that help us a
lot. When we are sad, they know how to make us feel better. They help you
get what you wish for, even things you thought you could not do or have.
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Sometimes as I go home, I feel like my entire world has fallen apart, but when I think of
the advice and guidance from the staff I feel much better and relieved. I wish them all the
best, because they have opened my eyes and helped me see the reality.
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I did not think that wonderful people like you still exist. You have taught me to read and write, go to
school and cook, as well as other skills I needed. You were all good to me and I am grateful for all the
advice you gave me. I doubt I will ever meet someone as good as you in the future, someone as tolerant who
would teach me for other things. I love you all.

ПОСТИГНУВАЊА
И ИДНИ ПЛАНОВИ
Achievements
and Future Plans

Кои се клучните достигнувањата
на Отворена Порта во
изминатите 11 години?
2000: Формирање на Отворена Порта- 5 ентузијасти се втурнаа со сето срце
во нешто што не ветуваше дека ќе вроди со резултат, но со текот на времето се
покажа дека го одбрале правиот пат, така настана Отворена Порта.

2001: Вклучување во Ла Страда мрежата- Отворена Порта стана дел од Ла
Страда мрежата која се состои од 8 земји членки од Централна и Југоисточна
Европа и е докажан пример на успешно меѓународно партнерство.
2002: Отворање на бесплатна СОС телефонска линија- единствен сервис од
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јавен интерес кој им овозможува на граѓаните да добијат директни информации,
совет и помош за проблемот од трговија со луѓе.

2003: Отворена Порта стана член на Секретаријатот на Националната
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и Подгрупата
за борба против трговија со деца.
2004: Награда од MTV Europe- Free Your Mind – Рим, признание на Ла Страда
Интернационална за посветеноста во борбата против трговијата со жени во
Европа.

2005: Македонски филм „Ти си жива“ –компилација од повеќе вистински
настани преточени, во краткометражен филм. Овој филм кој никого не го
остави рамнодушен. беше промовиран во текот на Националната кампања за
подигнување на свеста за трговијата со луѓе во Македонија,

2005: Отворено прифатилиште за жртви на трговија со луѓе - прво и
единствено прифатилиште, каде тргуваните лица можат да почувствуваат дека
постојат луѓе кои се грижат за нив.

2006: Формализирање на Националната мрежа за борба против трговија со
луѓе БУДНОСТ составена од 10 организации и потпишана Декларација за борба
против трговија со луѓе.
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2007: Официјализирање на соработката со Министерството за внатрешни
работи- Отворена Порта и Министерството за внатрешни работи во рамките на
конференцијата „Дефиниција на поимот жртва на трговија со луѓе“ потпишаа
Меморандум за разбирање со цел подобрување на иницијалниот прием,
заштитата и помошта која им се дава на тргуваните лица.

2008: Правта и розите - меѓународна и локална кампања на Ла Страда по
повод 8 март- Меѓународниот ден на жената, под мотото „Спречи ја трговијата
со луѓе- почитувај ги женските права“ .
2009: Прво освоена награда за социјална интеграција на Отворена Порта за
проектот,,Превенција од трговија со деца‘‘ од Erste Foundation - во конкуренција
од 1,300 проекти од 8 различни држави.

2010: Одбележување на 15 години Ла Страда и 10 години од постоење на
Отворена Порта- Во рамките на,,Саемот на жената‘‘, тимот на Отворена Порта
ги презентираше постигнувањата и резултатите од досегашното работење.
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2010: Потпишан Меморандум за соработка со Министерството за Образование
и Наука за меѓусебна соработка и поддршка во реализирањето на активностите
наменети за подигање на јавната свест и превенција од трговија со луѓе во
Македонија.
2011: Отворена Порта отпочна иницијатива за нагласување на трудовата
експлоатација преку соработка со синдикатите со цел информирање на
работниците и спречувањето на присилната работа и трудовата експлоатација
во Македонија.
2011: Потпишан договор помеѓу Отворена Порта и Министерство за Труд и
Социјална Политика за раководење на Државното прифатилиште за жртви на
трговија со луѓе.
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What are the chief achievements
of Open Gate for the past 11 years?
2000: Open Gate was founded- 5 enthusiasts ventured into an obscure project
with little certainty for a positive outcome. Fortunately, experience over time
has shown that they have selected the right path. This is the way Open Gate was
created.
2001: Inclusion in the La Strada network- Open Gate became part of the La
Strada network, which consists of 8 member countries from Central and Southeast
Europe. This network is a great example of a successful international partnership.
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2003: Open Gate became a member of the National Commission for Combating
Human Trafficking and Illegal Migration and the Subgroup for Trafficking in
Children.
2004: MTV Europe-Free Your Mind Award- Rome, awarded to La Strada
International for its commitment in the prevention of human trafficking in Europe.

2005: the Macedonian documentary You are Alive- a compilation of several
stories inspired by true events. The overwhelming film was promoted during the
National Campaign for Raising Awareness about Human Trafficking in Macedonia.

2005: Opening of the shelter for victims of human trafficking, the first and only
shelter available; a place where trafficked victims can feel respected and secure.

2006: The national network for action against human trafficking BUDNOST was
formalized; the network consists of 10 organizations and has signed a Declaration
for Prevention of Human Trafficking.

2007: The collaboration between Open Gate and the Ministry of Interior was
formalized during a conference entitled “Defining the Term Victim of Human
Trafficking”; a Memorandum of Understanding was signed for the sake of improving
the initial reception, protection and help provided for victims of trafficking in
humans.

Отворена Порта/Ла Страда | Постигнувања и предизвици во спречување на трговијата со луѓе

2008: “We Want Rights and Roses: Prevent Trafficking- Respect Women’s
Rights”, a local and international campaign by La Strada, in light of 8th MarchInternational Women’s Day.
2009: Winner of the ERSTE Foundation Award for Social Integration for the
project entitled “Prevention of Trafficking in Children”, among 1300 projects
submitted from 8 different countries.

2010: 15 Years of La Strada and 10 Years of Open Gate- a milestone celebrated at
the Women’s Fair, where Open Gate proudly presented its achievements and past
projects.
2010: Open Gate signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of
Education and Science, fostering mutual collaboration and support in launching
awareness-raising activities and prevention of trafficking in humans in Macedonia.
2011: Open Gate initiated an action to raise awareness about labor exploitation;
In collaboration with the Union of Independent and Autonomous Trade Unions
of Macedonia, the organization worked hard to curb forced labor and labor
exploitation in Macedonia.
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2011: Open Gate and the Ministry of Labor and Social Policy signed a Memorandum
of Understanding regarding the management of the State Shelter for victims of
human trafficking.
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бри за
Што би требало да се подо
соодветно да се одговори
на трговијата со луѓе?
Со цел соодветно да се одговори на трговијата со луѓе, потребна е ефективна
имплементација на сите усвоени мерки за спречување на трговијата со луѓе
преку координирана и мулти-секторска соработка, како на национално, така
и на локално ниво. Неопходно е спроведување на активности на локално
ниво, усогласени со Националниот акционен план за борба против трговија
со луѓе. Воедно, потребно е вложување на поголеми напори во расветлување
на новите категории на трговија со луѓе, како што е трговијата со луѓе со
цел трудова експлоатација. Недоволната вклученост на релевантните
организации и институции (трудови инспекторати, синдикати) во севкупните
напори за спречување на трговија со луѓе заради трудова екслплоатација, ја
наложува потребата за нивно зајакнување со цел унапредување на процесот
на идентификација, а со тоа и обезбедување на правата и услугите на лицата
кои се трудово екслплоатирани.
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Последно но не и помалку важно, неопходна е доследна примена на
законските одредби кои се однесуваат на компензацијата на жртвите од
трговија со луѓе и подобрување на ефикасноста на судскиот систем во
остварувањето на ова право на жртвите.

What is the proper response
to trafficking in humans?
In order to properly respond to human trafficking, it is important to effectively
implement all adopted measures for curbing trafficking. This implies a
coordinated action and multi-sector cooperation on both local and national
level.
It is important to launch activities on local level which are complementary
to the National Action Plan for Curbing Human Trafficking. Furthermore, all
stakeholders must invest more efforts in disclosing new types of trafficking
in humans, such as human trafficking for labor exploitation. The relevant
organizations and institutions (labor inspectorates, trade unions) are not
included enough in the prevention of human trafficking for labor exploitation.
This imposes the need for capacity strengthening in terms of identification of
victims, as well as in terms of provision of rights and services for labor-exploited
persons.
Last but certainly not least is the commitment in applying the laws and
regulations regarding compensation for victims of human trafficking, as well
as improving the procedures of the judicial system in claiming this right.
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Како или каде ја гледате От
ворена
Порта во наредните пет го
дини?
Отворена Порта во годините што следат ќе се стреми да прерасне во самоодржлива
организација, препознаена по својата посветеност, истрајност и професионалност.
Отворена Порта ќе ги промовира човековите права и ќе ги застапува интересите
и потребите на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со
луѓе. Тимот ќе ги надградува постоечките и ќе создава нови програми наменети
за превенција, социјална поддршка и лобирање со цел соодветно да одговори на
предизвиците на трговијата со луѓе.
Отворена Порта ќе ги вложи своите капацитети кон создавање на општество
ослободено од нееднаквост, сиромаштија, дискриминација, насилство и трговија
со луѓе, каде во целост ќе се почитуваат човековите права и ќе постојат еднакви
можности за социо-економска независност на сите граѓани.

Where do you see Open Gate
in the next five years?
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In the years to come, Open Gate is looking forward to growing into a self-sustaining
organization in Macedonia, renowned for its commitment, persistence and
professionalism.
Open Gate vows to promote human rights and to represent the interests and needs of
high-risk persons, as well as victims of abuse and trafficking. The team will supervise
the existing programs for prevention, social support and lobbying, and will work on
developing new programs in order to properly respond to the challenges of human
trafficking.
Open Gate will invest all their effort and capacity in creating a society freed from
inequality, poverty, prejudice and discrimination, violence and trafficking in humans.
It shall help build a place where people’s rights are widely respected and all citizens are
given equal opportunities for socio-economic independence.
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ШТО ТИЕ РЕКОА ЗА
ОТВОРЕНА ПОРТА
What others say
about Open Gate

Сузан Хоф
Меѓународен координатор
Меѓународна асоцијација
Ла Страда
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Suzanne Hoff
International Coordinator
The International
La Strada Association

Од 2000 година, Отворена Порта/Ла Страда Македонија, Здружение за
акција против насилство и трговија со луѓе, е официјален партнер на Ла
Страда, а од 2004 година оваа организација е и една од членките (основачи)
на Ла Страда Интернационал, мрежа на европски невладини организации
чија цел е борба против трговијата со луѓе. Од самиот почеток, Отворена
Порта претставува силна НВО и игра клучна улога во оваа мрежа при
креирањето политики со цел подобрување на правата на жртвите од трговија
со луѓе во Македонија и пошироко. Покрај тоа што овозможува програми
за превенција и социјална поддршка на жртвите од трговија како и други
ризични групи, оваа организација важи за високостручен ресурсен центар.
Објективноста, посветеноста и заложбите на управата и севкупниот кадар
при Отворена Порта се инспирација за останатите НВО и клучни актери во
Европа при процесот на превенција на трговијата со луѓе.

Since 2000, OPEN GATE/La Strada Macedonia, Association for action against
Violence and Trafficking in Human Beings, has been the official partner of
La Strada, and since 2004 it is one of the (founding) members of La Strada
International, the European NGO network against trafficking in human beings.
From the very beginning, Open Gate has played an essential role in the network
as a strong NGO, in addressing policy makers, and other actors to better
promote the human rights of trafficked persons in Macedonia and abroad. Next
to providing social support programmes and prevention to trafficked persons
and risk groups, the organisation is well known as a resource and expertise
centre. The critical view, dedication and commitment of the management and
staff of the organisation, inspires other NGOs and other stakeholders in Europe,
to take action against human trafficking.
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Мелита Груевска Грахам
Национален претставник
на ИЦМПД во Македонија

Melita Gruevska Graham
National representative of
ICMPD in Macedonia

„ИЦМПД ѝ изразува голема благодарност на невладината организација
Отворена Порта за успешната соработка во изминатите неколку години во
рамките на проектот Програма за развој на механизмите за транснационално
упатување на жртвите од трговија со луѓе во југо-источна Европа и
пошироко. Воедно, би сакале да упатиме голема пофалба за начинот на
кој нашите колеги од Отворена Порта работат и соработуваат, како и за
нивните несебични заложби при укажување на директна помош на жртвите
од трговија. Свесни сме дека овој дел од програмата за превенција на
трговија е најсложен и најтежок. Директниот контакт кој го остваруваме со
жртвата ни овозможува да ги откриеме и осознаеме нејзините потреби, но и
да станеме нејзин глас во општеството. Информациите и искуствата кои се
стекнуваат преку оваа непосредна врска, честопати служат како основа за
понатамошно унапредување на механизмите и политиката за превенција на
трговијата со луѓе во Македонија. Искрено се надеваме дека оваа солидна
соработка ќе продолжи и во иднина и дека ќе се отворат уште многу други
можности за соработка...“
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‘ICMPD would like to express its gratitude to the NGO ‘Open Gate’ for its
cooperation in past years within the framework of the Programme for the
Development of Transnational Referral Mechanisms (TRM) for Trafficked
Persons in South- Eastern Europe and beyond. Furthermore, we would like to
acknowledge the cooperative work style adopted by our colleagues in Open Gate
and their efforts to directly support and assist trafficked persons. We believe
this is one of the most challenging aspects of the anti-trafficking effort. By
being in direct contact with victims, we can best identify and communicate
the victims’ needs and provide them with a voice to be heard by the larger
community. The knowledge gained by this direct relationship often served as
basis for further improvement of Macedonian anti-trafficking mechanisms and
policies. It is hoped that this strong relationship will continue and we will have
many more future opportunities to work together…..’
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Санде Китанов
Началник на единица за борба
против трговија со луѓе и
криумчарење на мигранти
Министерство за
Внатрешни Работи

Sande Kitanov
Chief of the Unit for Combating
Human Trafficking and
Illegal Migration
Ministry of Interior

Единицата за борба против трговија со луѓе при МВР како истражна единица
спроведува истраги за окривање на случаеви на трговија со луѓе и гонење
на нивните сторители. Крајна цел на нашите истраги е да се спаси жртвата
од трговците и нивната експлоатација. После тоа процесот на заштита
и ресоцијализација е исто така многу важен сегмент кој го реализираат
нашите партнери меѓу кои од особена важност е и НВО „Отворена Порта“.
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Тој партнерски однос го градиме со години на основа на зедничко доверба
и почитување кој резултираше со извонредни резултати во превенција,
идентификација, заштита и ресоцијализација на жртвите од трговија со
луѓе. Сите успеси постигнати на полето на Борба против трговија со луѓе ги
сметам како заеднички успеси.
ЕТЛКМ и во иднина НВО „Отворена Порта“ ќе ја смета како свој партнер во
мисијата која ја остварува.

The MoIA Unit for Combating Human Trafficking and Illegal Migration
is involved in investigating and disclosing cases of human trafficking and
prosecuting the perpetrators of such criminal activities. The utmost goal of our
activity is to rescue the victim from the ordeal of trafficking and exploitation.
Once this phase is successfully completed, the victim receives protection
and undergoes reintegration- processes of equal importance, provided by our
partner at the NGO Open Gate. This partnership has been fostered for years and
is based on mutual trust and respect. The successful collaboration has yielded
excellent results in the prevention, identification, protection and reintegration
of victims of human trafficking. All positive outcomes in the area of human
trafficking can be credited to the joint work of the two organizations. The AntiTrafficking Unit shall continue to perceive Open Gate as a close partner in its
mission to prevent and curb trafficking in humans.
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Светлана Цветковска
Советник за заштита и
превенција од трговија со луѓе
Национален механизам за
упатување Министерство за Труд
и Социјална Политика

Svetlana Cvetkovska
Counsellor for protection and
prevention of human trafficking
National Referral Mechanism
Ministry of Labour and Social Policy

Соработката со НВО Отворена Порта ја започнав во 2005 година, кога
Министерството за труд и социјална политика го воспостави Националниот
механизам за упатување на жртвите од трговија со луѓе (НМУ). Основна
улога на НМУ е координирање на соработката на сите релевантни актери во
заштитата на жртвите на трговија со луѓе и секако во таа соработка заачајна
улога има и НВО Отворена Порта. Како организација која долги години
работи во оваа област професионално и посветено работи на заштитата и
остварување на човековите права на жртвите на трговија со луѓе. Се надевам
дека тимот на организацијата и понатаму ќе продолжи со своите несебични
заложби како и досега и дека нашата соработка ќе продолжи и во иднина.

My cooperation with Open Gate started in 2005 when the Ministry of Trade
and Social Policy established the National Referral Mechanism for victims of
human trafficking (NRM). The basic role of this Mechanism is to coordinate the
collaborative work of all stakeholders in the provision of services to trafficked
victims. Naturally, Open Gate has a vital role in this process. As an organization
which has long worked with the issue, one has to praise its commitment and
professionalism in protecting the human rights of trafficked victims. I hope
that the team of Open Gate will maintain their committed work and that the
future holds many more opportunities for further collaboration.
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Ана Ризовска
Средношколка и волонтер

Ana Rizova
High school student and volunteer

Јас бев дел од една обука на Отворена Порта. На таа обука преку најразлични
и доста едукативни работилници научив за жртвите од трговија со луѓе.
Искрено Отворена Порта, според мене со своето постоење во Република
Македонија помогнала, помага и ќе помага на сите жртви особено на жените.
Бидејќи знам дека Отворена Порта има потреба од млади волонтери, јас по
обуката се решив моето до-обучување да го продолжам токму овде.
Отворена Порта е едниствениот дом за жртвите од трговијата со луѓе. Место
на кое ќе си ја вратат самодовербата и каде ќе соберат сили за да продолжат
со животот понатаму.
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I took part in one of the numerous trainings offered by Open Gate. All thanks to
the various educational workshops, I learned a lot about trafficking in humans.
Frankly speaking, over the years, Open Gate has been helping all victims,
particularly women. I hope this practice continues in future as well. Being
aware that the organization needs young volunteers, I have decided to resume
my further training here, at Open Gate.
Open Gate is the only residential institution for victims of trafficking. It is a
place where trafficked persons get a chance to restore their self-confidence and
where they work on rebuilding their life.

Синиша Крстов
Студент на Институтот за
социјална работа и социјална
политика

Sinisha Krstov
Student from the Institute of Social
Work and Social Policy

Нови знаења, уникатно искуство и поддршка се само дел од придобивките
стекнати за време на моето волонтирање. Отворена порта е организација
која верува во младите и се стреми да ги развива нивните вештини и
способности затоа што младите во Македонија можат, умеат и заслужуваат.

New skills, a unique experience and support are only a few of the benefits I
gained during my volunteer work at Open Gate. This is an organization which
believes in the young and strives to hone the skills and capacities of young
people because the Macedonian youth is able to do more for the society and, in
return, deserve to get more from it.
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