
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОД СИГУРНО СМЕСТУВАЊЕ ДО СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 
НА ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе  
     Отворена Порта  



 

Издавач: Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе – Отворена Порта  
 
Скопје, Р. Македонија, Август 2012  
 
 
Автори: Јасмина Димишковска Рајковска  

    Сунчица Димитријоска  
    Маја Варошлија  
    Марија Тодоровска 

Стојне Атанасовска Димишковска  
 
 
CIP - Каталогизација во публикација 
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 
  
364-786:343.431(497.7)(047.31) 
364-787.34:343.431(497.7)(047.31) 
  
   ОД сигурно сместување до социјална интеграција на жртвите од      
трговија со луѓе / [автори Јасмина Димишковска Рајковска ... и др.].  
- Скопје : Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе    
Отворена порта, 2012. - 63 стр. : илустр. ; 23 см 
  
Библиографија: стр. 63 
  
ISBN 978-9989-2751-3-5 
1. Димишковска Рајковска, Јасмина [автор] 
а) Жртви на трговија со луѓе - Социјална инклузија - Македонија -   
Истражувања б) Жртви на трговија со луѓе - Социјална поддршка -      
Македонија - Истражувања 
COBISS.MK-ID 92201226 
 
 

 
 
Оваа публикација е изготвена со помош на King Baudouin Fonadation и Deutsche 

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  Содржината на оваа 
публикација е целосна одговорност на Отворена порта и на никаков начин не ги 
рефлектира гледиштата на донаторите.  
 

 

                                                    Годишната програма на Отворена Порта е поддржана од                
Програмата на Цивика Мобилитас- спроведена од ЦИРа, а финансиски подржана од СДЦ. 

 
1 



 

 
 
СОДРЖИНА 
 

ВОВЕД  4 
1. За Отворена Порта 6 

I. МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  10 

1. Цели на истражувањето 10 

2. Методи и техники на истражувањето 10 

3. Примерок на истражувањето 11 

II. ПРИКАЗ НА ПОДАТОЦИТЕ ДОБИЕНИ ОД АНАЛИЗА НА СОДРЖИНА  
НА ЛИЧИТЕ ДОСИЕА НА ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ  11 

1. Демографски и општи податоци за корисничките 11 
1.1. Приказ на бројот на кориснички според возраста 11 
1.2. Приказ на бројот на кориснички според местото на живеење 13 
1.3. Приказ на бројот на кориснички според завршеното образование 14 
1.4. Приказ на бројот на кориснички вклучени во образованието пред да се сместат во 
Прифатилиштето 15 

(1) Заклучоци 17 

2. Податоци за семејствата, семејните односи и проблемите во семејствата на корисничките 18 
2.1. Приказ на бројот на кориснички според потполноста на семејството 18 
2.2. Приказ на бројот на кориснички според бројот на членовите во семејството 19 
2.3. Приказ на бројот на кориснички според проблемите во семејството 20 
2.4. Приказ на бројот на кориснички според вкупните месечни приходи 22 

(2) Заклучоци 24 

3. Податоци за начин на вовлекување во трговија со луѓе, времетраењето и видовите на 
експлоатација на корисничките 25 

3.1. Приказ на бројот на кориснички според времетраењето на експлоатацијата 25 
3.2. Приказ на бројот на кориснички според тоа дали како случај биле пријавени од страна на 
семејството 27 
3.3. Приказ на бројот на кориснички според начинот на вовлекување во трговија со луѓе 27 
3.4. Приказ на бројот на кориснички според лицето кое ги регрутирало 28 
3.5. Приказ на бројот на кориснички според видот на експлоатација 30 

(3) Заклучоци 31 

4.   Податоци за пријавувањето, регистрирањето и прифаќањето на жртвите на трговија со луѓе 32 
4.1.        Приказ на бројот на кориснички според институцијата/лицето кои ги упатило како случај 32 
4.2.        Приказ на бројот на кориснички според документацијата која била доставена при нивниот 
прием во прифатилиштето 34 
4.3.Изготвена документација прием на жртвите во прифатилиште 35 
4.4.Приказ на проценетите потреби на жртвите 36 

 

 
2 



 

(4) Заклучоци 38 

5. Податоци за контактите на корисничките со семејствата 38 
5.1. Приказ на бројот на кориснички според контактите со семејствата 38 
5.2. Приказ на бројот на жртви според видот на контактите со семејствата 40 
5.3. Приказ на бројот на кориснички според влијанието на контактите со семејството 42 

(5) Заклучоци 43 

6. Податоци за обезбедена социјална асистенција 43 
6.1. Видови на укажана помош 43 
6.2. Приказ на бројот на кориснички според видот на медицинска помош која им била обезбедена 43 
6.3. Обезбедена специјализирана психо – социјална помош 45 
6.4. Приказ на бројот на кориснички според обезбедената правна помош 45 
6.5. Приказ на бројот на кориснички според обезбеденото образование и дополнителна     
професионална квалификација 47 
6.6. Приказ на бројот на кориснички според обезбедената обука на работното место 48 
6.7.      Приказ на бројот на кориснички според обезбедената документација за време не престојот 49 
6.8. Приказ на бројот на кориснички според постигнатите промени кај жртвата 50 
6.9. Приказ на бројот на кориснички според видот на постигнатите промени кај жртвата 51 
6.10. Приказ на бројот на институциите со кои се соработувало во текот на престојот 54 
6.11. Приказ на бројот на кориснички според времетраењето на престојот на жртвата 56 
6.12. Приказ на бројот на кориснички според причината за напуштање на прифатилиштето 57 

(6) Заклучоци 59 

РЕФЕРЕНЦИ  62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
3 



 

 
4 

 

ВОВЕД 

 
Согледувајќи ја потребата од сепфатна грижа и поддршка на жртвите од трговија со 
луѓе, „Отворена порта“ уште од самото основање се насочи кон спроведување на 
активности кои ќе обезбедат успешна реитеграција на жртвите на трговија со луѓе. 

 
Ова истражување се спроведува во рамките на Проектот „Зајакнување на системот на 
поддршка и реинтеграција на жртвите од трговија со луѓе во Република Македонија“ 
кој е подржан од страна на „Кинг Баудоен Фондација“ од Белгија. Проектот започна во 
јануари 2012г. и содржи повеќе активности кои се насочени кон поддршка на жртвите 
во нивната реинтеграција и ќе трае 18 месеци. Самото истражување  претставува  
обработка на статистичките податоци  од асистираните жртви   на трговија со луѓе, во 
однос на следење на соодветната помош  и поддршка која е обезбедена при нивната 
реинтеграција.  
 
„Отворена порта“ од 2005 година обезбедува услуги за жртвите на трговија со луѓе во 
прифатилиште, како и за жртви кои престојуваат во нивните средини. За таа цел, 
„Отворена порта“ има развиено комплексна Програма за социјална асистенција и 
поддршка на жртвите и нивните семејства. Оваа програмата ги следи поставените 
стандарди на меѓународните Протоколи и Конвенции на кои Република Македонија е 
потписничка. Тука ќе ги споменеме Протоколот на ОН за спречување, сузбивање и 
казнување на трговијата со луѓе, особено со жени и деца (Палермо протокол), кој ја 
надополнува Конвенцијата на ОН за борба против транснационален организиран 
криминал (2000)1, кои документи пропишуваат минимум услуги што треба да бидат 
обезбедени на една жртва.  
 
Во чекор со поставените страндарди за помош и заштита на жртвите, „Отворена порта“ 
континуирано ја надградува и адаптира Програмата за социјална асистенција, во 
согласност со потребите и интересите на жртвите од трговија со луѓе. 
 
Ова истражување  има цел да направи процена на социо-економската заднина на 
жртвите на трговија со луѓе, како и факторите и условите што водат до вовлекување во 
синџирот на трговијата со луѓе. Со тоа ќе се согледаат основните причини за трговија 
со луѓе во Македонија. Истражувањето дава комплетна анализа на постоечките 
активности, за жртвите на трговија со луѓе, која ќе ја поттикне стручната јавност во 
идентификација на состојбите на трговијата со луѓе. Воедно ова истражување треба да 
послужи како иницијатива за стимулирање на стручните  лица  кои работат на оваа 
проблематика да го усовршуваат процесот на заштита на жртвите на трговија со луѓе, 
особено на деца, со нови предлози решенија и механизми. 
 

                                            
1 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 



 

Општ заклучок од истражувањето е дека жртвата на трговија со луѓе најчесто е 
малолетна, од женски пол, нејзиното природно смејство е под ризик (лоша материјална 
и социјална положба, конфиликти во смејството, здравствени проблем). Таа  е воведена  
во ланец  на трговија со луѓе од лице кое го познава; таа била сексуално и работно 
експлоатирана.  Со сметувањето во Прифатилиштето добила  безбедно сместување,  
психосоцијална поддршка и остварен процесс на реинтеграција во најголем број на 
случаи со враќење во природно семејство. 
 
ПРЕПОРАКИ  
 
Од спроведената анализа во текот на истражувањето  произлегоа повеќе препораки кои 
даваат насоки како да се подобри заштитата на  жртвите од трговија со луѓе на 
институционално ниво. Препораките вклучуваат:   
 

1. Планирањето и обезбедувањето на технички, човечки и финансиски ресурси 
на ниво на државните институции  заради  обезбедување  на соодветна 
социјална поддршка на жртвите на трговијата со луѓе  согласно нивните  
индивидуални потреби  Владата да обезбеди средства за финансирање на 
НВО кои имплементираат активности против трговијата со луѓе. Покрај 
поддршката од меѓународните донатори, потребно е средствата да се 
обезбедат и од сопствените, внатрешни ресурси. 

2. Потребно е превентивно да се работи со семејството кое претставува ризик 
фактор за лицето да стане жртва на трговија со луѓе и тоа на: надминување 
на дисфункционалноста, конфликтите помеѓу брачните партнери 
/родителите, семејното насилство, алкохолизмот, криминалитетот и 
подобрувањето  на материјалната положба  на семејството.  

3. Потребно е да  се работи  поинтензивно на откривање на експлоатацијата, а 
особено на трудовата која е во тренд на зголемување, преку изнаоѓање на 
пософистициран пристап во откривање  на жртвите на трговија со луѓе и 
прогон на трговците.  

4. Партнерството во планирањето и реализирањето на овие активности е 
задолжително, а интересот и потребите на лицата/детето секогаш треба да се 
во прв план при давањето на директна помош и заштита. Потребно е 
развивање на подолг и поинтензивен третман на самата жртва на трговија со 
луѓе за надминување  на состојбата  во која се наоѓа жртвата.  

5. Имајќи го во предвид фактот дека голем дел од жртвите се враќаат во истата 
средина, и се соочуваат со проблемите кои ги имале пред да станат жртви, 
потребна е поголема поддршка од страна на ЦСР, НВО и членовите на 
заедницата за нивно поефикасно реинтегрирање во општеството.    

6. Да се пронајдат нови форми за згрижување и реинтеграција на жртвите, а 
додека моменталното враќање во природното семејство да се оствари само 
кога е во интерес на жртвата.  
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7. Потребно е да се засилат реинтеграциските процеси на локално ниво. Овде 
може да даде придонес граѓанскиот сектор во партнерство со Центрите за 
Социјална Работа.  

8. И покрај тоа што соработката меѓу граѓанското општество и државата е на 
задоволително ниво, сепак постои потреба за поголемо препознавање на 
улогата на невладините организации кои работат на овој проблем и кои се 
важни актери во процесот на реинтеграција.  

9. Зајкнување на улогата на раположливите СОС линии во процесот на 
идентификација и упатување на жртвите од трговија со луѓе преку 
промоција на телефонскиот број и услугите кои се обезбедуваат за широката 
јавност. 

1. За Отворена Порта 

 
Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе „Отворена порта“ е 
регистрирано во септември 2000 година и веќе 11 години активно работи 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 директна поддршка за жртвите на трговија со луѓе. 
 
Во спроведувањето на активностите „Отворена порта“ соработува со релевантите 
организации и интитуции задолжени за справување со трговијата со луѓе на локално, 
национално и меѓународно ниво. Организацијата спроведува кампањи против 
трговијата со луѓе на локално и национално ниво и континуирано ја следи 
подготовката на акциските планови против трговија со луѓе и законодавство, при што 
посебен акцент е ставен на имплементацијата и ефектите од законодавството. Воедно, 
со цел за поттикнување на соодветна политика и донесување на соодветни одлуки за 
трговијата со луѓе, „Отворена порта“ иницира и учествува на голем број тркалезни 
маси, работилници, конференции и семинари.  
 
НВО „Отворена порта“ во рамките на своите активности става акцент на кампањата за 
превенција и едукација како основен предуслов за заштита на младите од трговија со 
луѓе. Поради фактот што старосната граница на жртвите е драстично намалена и се 
поголем број на жртви се деца, „Отворена порта“ верува дека преку активности за 
подигање на свеста младите би биле поинформирани и зајакнати, а со тоа ќе се намалат 
и можностите да бидат вовлечени во овој вид криминал. Токму поради тие причини, 
НВО „Отворена порта“ во последниве години во своите превентивни активности се 
насочува кон децата, вклучувајќи ги и децата од ромската националност, од домовите 
за деца без родители, како и децата со посебни потреби.  
 
Активностите се однесуваат на директна работа со децата под ризик, преку посета на 
училишта, одржување превентивни работилници, дистрибуција на превентивно 
едукативен материјал, информирање, советување и поддршка преку СОС-линијата и 
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сл. Засилуваењето на капацитетите на професионалците (НВО-а, 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“.  
 
Програмата за социјална асистенција содржи најразлични услуги создадени токму за 
помош и за поддршка на жртвите од трговија со луѓе. Сите услуги кои се обезбедуваат 
имаат за цел надминување на траумите на жртвите преку активности за стабилизација, 
а во напредната фаза од процесот на поддршка и нивно засилуње и целосна 
интеграција во средината во која ќе живеат. Понатаму подетално се објаснети услугите 
и активностите што се спроведуваат во рамките на оваа програма. 
 
Активности во Програмата за социјална асистенција 
 
Обезбедување на сигурно сместување  
„Отворена порта“ обезбедува сигурно сместување и помош на жртвите од трговијата 
со луѓе во сигурни простории кои се на тајна адреса. Просторот е адаптиран да се 
користи како замена за семеен дом. Вкупниот капацитет на сместување е 7 кревети. Во 
прифатилиштето се обезбедени сите услови за тековен живот. Обезбедена е 24-часовна 
сменска работа од страна на вработените во „Отворена порта“. Тековното 
функционирање се организира во насока на стручно психо-социјално советување, 
завршување на училишните обврски и окупациски активности.  

 
Обезбедување на хуманитарна помош 
Организацијата за сите жртви од трговијата со луѓе сместени во прифатилиштето 
обезбедува храна, облека и хигиенски средства потребни веднаш по сместувањето, 
како и во текот на нивниот престој. Овие продукти се непходни за задоволување на 
првичните основни потреби на жртвите. За таа цел организацијата дополнително разви 
соработка со приватниот бизнис сектор со цел обезбедување на донации за различни 
продукти потребни за тековно функционирање.  
 
Медицинска помош 
За сите жртви вклучени во Програмата за социјална асистенција, „Отворена порта“ 
обезбедува медицинска помош, редовни медицински прегледи, гинеколошки прегледи, 
тестови за хив/сида и хепатити итн. Прегледите се одвиваат во приватни здравствени 
установи и во државни институции, во зависност од тоа дали жртвите имаат 
здравствено осигурување или не. Во рамките на тековните активности персоналот на 
прифатилиштето организира работилници за здравствена едукација со цел 
информирање за сексуално преносливи болести, животни навики, лична хигиена, 
хронични болести итн. Овие работилници се реализирани од страна на стручни лица во 
соработка со персоналот на прифатилиштето. 
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Специјализирана психо-социјална помош 
 
Редовна психо-социјална помош и советување на жртвите, вклучувајки различни 
видови третмани и сесии, групна терапија и индивидуално советување се обезбедедува 
од стручниот персонал кој работи во прифатилиштето. Сесиите се организирани еднаш 
неделно, освен во случај на потреба од итна и поинтензивна помош, клинички 
психолог се вклучува во обезбедувањето поддршка и советување. Членките на тимот за 
социјална асистенција на жртвите се и раководители на секој засебен случај, а воедно 
се одговорни за информирање на штитеничките за преземените мерки и активности, 
нивните права и статус, спроведуваат директна советодавна и тераписка работа со 
штитеничките, развиваат соработка со други организации и институции во однос на 
дадениот случај, го следат процесот на реинтеграција, одржуваат контакти со Центрите 
за социјална работа и обезбедуваат поврзување со семејствата. Тимот воедно му 
посветува особено внимание на информирањето на штитеничките и на нивното 
охрабрување за правото на користење на расположливите услуги обезбедени од страна 
на државата. 
 
Правно советување  
Поддршката на жртвите од трговијата со луѓе за остварување на своите права е 
приоритет за „Отворена порта“. Правна помош и советување е достапна за жртвите од 
страна на искусен адвокат ангажиран од „Отворена порта“. Адвокатот обезбедува 
правни совети, помош и информирање, како и застапување на жртвите на судските 
рочишта. Адвокатот има долгогодишно искуство во областа на трговија со луѓе и е 
запознат со моменталните случувања и напори за справување со овој феномен во 
државата. 
Особено е важно да се нагласи психолошкиот момент во однос на процесот на 
сведочење. Отворена порта особено внимание посветува на подготовка на жртвите за 
судскиот процес. Стравот од соочување со обвинетите, стравот од контактите со 
судските органи и слични стравови се надминуваат со интензивни советувања од 
страна на психологот и адвокатот кои дополнително ја придружуваат жртвата во текот 
на судскиот процес.  
 
Образование и дополнителна професионална квалификација  
Поддршката на жртвите во завршување на образованието, организирање на 
занаетчиски курсеви и други професионални програми за квалификација се приоритет 
за „Отворена порта“, бидејќи најголемиот дел од жртвите немаат завршено основно 
или средно образование. Тие активно се поттикнуваат да го комплетираат своето 
образование, а персоналот на прифатилиштето преку различни активности им помага 
во совладување на зададениот материјал. Исто така, дополнителни активности за 
професионално образование на жртвите се организирани со цел за зголемување на 
нивните знаења и способности за наоѓање работа. Достапните обуки/сервиси за 
жртвите се селектираат во зависност од нивните потреби и интереси, како што се: 
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 Курсеви за занаетчиски вештини, работа со компјутери, изучување на странски 
јазици и др.  

 Обука за пишување на биографија, пополнување на пријави за работа, пишување на 
мотивациско писмо, подготовка на документи, комуникација при интервју за 
работа. 

 Обезбедување помош при барање на работа и пристап до информации и услуги 
(како да се информираат за огласи за работа и други можности за вработување). 

 Соработка со агенции и со институции за вработување. 
 
Обука на работно место 
Програмата за социјална асистенција предвидува и помош при вработување на жртвите 
во приватен сектор преку воспоставување на соработка и потпишување на договори за 
работа со работодавци кои имаат разбирање за потребите на жртвите и овозможуваат 
практична работа во нивните фирми. Преку оваа активност, цениме дека жртвите се 
стекнуваат со практично знаење и искуства и можност за натамошно долгорочно 
вработување. Од нашето досегашно искуство се покажа дека само преку упорно 
работење, учење, образование и вработување, жртвите стекнуваат економската 
независност која им овозможува здрава амбиција да направат правилен избор и да 
донесат правилна одлука. 

 
Координација и соработка со релевантните организации и институции 

Организацијата тековно соработува и ја подобрува соработката и координацијата со 
релевантни страни вклучени во спречувањето на трговијата со луѓе во Република 
Македонија, како што се Националниот механизам за упатување (НМУ) при 
Министерството за труд и социјална политика, Центрите за социјална работа, 
Министерството за внатрешни работи, Националната комисија и др. Соработката 
првенствено е насочена кон соодветно упатување, обезбедување услуги, реинтеграција 
и ресоцијализација на жртвите од трговијата со луѓе.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 



 

 
 
 

I. МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

1. Цели на истражувањето 

 
Долгогодишната работа на НВО ,,Отворена порта“ со жртвите на трговија со луѓе 
примени нов пристап во работата со жртви на трговијата со луѓе во Р. Македонија. 
Пристапот кон жртвите е заснован на целосно почитување на човековите права како и 
активно учество на жртвата во создавањето на индивидуалниот план за помош.    
 
Целта на истражувањето  е да се проучи пристапот кон жртвите на трговијата со луѓе 
во обезбедување на поддршката во зависност од индивидуалните потреби во однос на 
домувањето, образованието, вработувањето, здравствената заштита, засилување на 
менталното здравје, социјалната заштита и правната помош. Врз основа на податоците 
добиени од истражувањето, создадени се насоки за унапредување на поддршката на 
жртвите. 
Она што беше особен предизвик при подготовката на оваа анализа е систематизирање 
на податоците (статистички и квалитативни) за социо-економските карактеристики и 
поддршката на жртвите на трговија со луѓе кои беа вклучени во Програмата за 
социјална асистенција на невладината организација „Отворена порта“. 
 
Целта на ова истражување е да сe согледа: 

 Социо-економската положба на жртвите на трговија со луѓе кои биле вклучени 
во Програмата за социјална асистеницја. 

 Процесот на поддршка на жртвите на трговија со луѓе. 

 Институции вклучени во поддршка на жртвите и ниво на воспоставена 
соработка. 

 

2. Методи и техники на истражувањето 

 
Постигнувањето на главната цел на ова истражување, односно согледување на социо-
економската положба на жртвите на трговија со луѓе и процесот на поддршка додека 
биле вклучени во Програмата, беше можно со истражување во кое се применети 
квалитативни и квантитативни методи. Направена е анализа на содржината на личните 
досиеја на жртвите на трговија со луѓе и податоците се статистички обработени. 
Спроведени се интервјуа со седум лица – членови на тимот на „Отворена порта“ кои 
директно работеле со жртвите на трговија со луѓе. 
Направена е анализа на содржината на спроведените интервјуа за да се дојде до 
целосно и сеопфатно разбирање на ризиците од трговијата со луѓе, процесот на 
вовлекување во трговија со луѓе и поддршката на жртвите. 
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Затоа, за целите на ова истражување  се користени следниве извори: 

 Анализа на индивидуалните досиеја на корисничките на Програмата за 
социјална асистенција на „Отворена порта“; 

 Консултации/ставови и мислења од клучни лица кои учествувале/учествуваат во 
работа со жртви на трговија со луѓе;  

 Преглед на извештаи за заштита на жртви на трговија со луѓе на „Отворена 
порта“;  

 Преглед и анализа на стратешки документи (национални стратегии, програми, 
акциски планови и стандардни оперативни процедури); 

 
Со оваа анализа на случаите на жртви на трговија со луѓе се согледуваат ризиците на 
кои биле изложени лицата, постапката на регрутирање, начинот на откривањето и 
давањето на потребна заштита. Направена е анализа на постапувањето на 
институциите на системите во практиката во процесот на заштита лица жртви на 
трговија со луѓе во процесот на откривање и сместување и поддршка. 

 

3. Примерок на истражувањето 

 
Примерокот на истражувањето го сочинуваат вкупниот број жртви 81, кои биле 
вклучени во Програмата за Социјална асистенција во здружението „Отворена порта“ 
во периодот од 2005 до 2011 година. 
 

II. ПРИКАЗ НА ПОДАТОЦИТЕ ДОБИЕНИ ОД АНАЛИЗА НА СОДРЖИНА  
НА ЛИЧИТЕ ДОСИЕА НА ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

 

1. Демографски и општи податоци за корисничките 

1.1. Приказ на бројот на кориснички според возраста 

 
Првиот податок кој беше истражуван беше возраста на жртвите, имајќи предвид дека 
самата возраст е еден од критериумите за процена колку една личност е способна да го 
контролира своето однесување, можност да се заштити, а, од друга страна, видот на 
потребната поддршка која треба да и се обезбеди, правејќи разлика помеѓу малолетни 
и полнолетни жртви на трговијата со луѓе. 
 
Бројот на жртвите на трговија со луѓе сместени во Прифатилиштето за жртви на 
трговија е различен во набљудуваниот период. Анализирајќи го бројот на жртви на 
трговија со луѓе сместени во период 2005-2011 година, најголем број имало во 2007 
година, и тоа 26 (32,10 %) жртви, додека во последните три години бројот е воедначен 
и изнесува 9, односно 10 жртви. 
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Поаѓајќи од премисата на хронолошката возраст која претставува индикатор за 
согледување на зрелоста, возраста на жртвите на трговија со луѓе е значајна 
детерминантa за откривање на специфичноста на положбата на жртвата на трговија со 
луѓе и значаен индикатор за согледување на индивидуалните потреби за поддршка на 
жртвата. Анализирајќи ја возраста на сместените жртви на трговија со луѓе во 
Прифатилиштето се забележува дека најголем број се малолетни, и тоа 53 (65,43 %), а 
15 од нив се на возраст до 14 години. 
 

Што се однесува до полот на жртвите, сите жртви се од женски пол. 
 
Табела бр. 1.1.  Приказ на бројот на корисничките  сметени во Прифатилиштето според возраста 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

10 – 14 години 1 2 2 5 1 2 2 15 
15 – 18 години 2 4 5 7 6 7 7 38 
19 - 24 години 1 2 9 0 0 0 1 13 
25 – 29 години 1 0 7 0 2 0 0 10 
30 – 34 години 1 1 3 0 0 0 0 5 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
Бројот на жртви кој е различен од година во година, укажува на потребата за 
планирање на: технички, човечки и финансиски ресурси за давање на соодветна 
социјална поддршка на жртвите согласно нивните индивидуални потреби кои во 
голема мера зависат од возраста и полот на жртвите на трговија со луѓе. 
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1.2. Приказ на бројот на кориснички според местото на живеење 

 
Самото место на живеење на жртвата преставува ризик фактор. Урбаната средина дава 
можност за поголем број контакти, но ја намалува можноста да се контролира 
движењето на младите луѓе, особено на децата кои се веќе во ризик поради семејната 
средина во која живееат (лошата материјална положба на семејството или други 
проблеми присутни во семејството). Живеењето во рурални средини исто така носи со 
себе ризик фактори во однос на начините на вовлекување во трговијата со луѓе. 
Жртвите кои потекнуваат од рурални средини имаат ограничен пристап до 
информации во однос на достапни сервиси кои ги нудат различни организации и 
институции  во однос на информации од превентивна природа.  
 
Набљудувајќи го постојаното место на живеење на жртвите на трговијата со луѓе, 
поголема застапеност е на жртвите кои живеат во град 48 (59,26 %) во однос на жртви 
на трговија со луѓе коишто живееат во село – 33 (40,74 %). 
 
Но, имајќи го предвид бројот на население кое живее во рурална средина, бројот на 
жртви со постојано место на живење во село е доста голем. 
 
Табела бр. 1.2 Приказ на бројот на кориснички според местото на живеење 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Град 4 4 13 6 7 7 7 48 
Село 2 5 13 6 2 2 3 33 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 
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1.3. Приказ на бројот на кориснички според завршеното образование 

 
Образовното ниво на секоја индивидуа како лична карактеристика е еден од 
фундаментални белези кој влијае врз квалитетот на живеењето. Аналогно на тоа, 
школувањето е еден вид подготовка на младиот човек за вклучување во општествената 
поделба на трудот и во другите процеси на пошироката заедница. При проучувањето 
на образование на жртвите на трговија со луѓе, особено внимание привлекува нискиот 
степен на образованието. Голем број жртви 18 (22,22 %) вопшто не биле вклучени во 
образование, а 31 (38,26 %) немаат завршено основно образование. Прекинот на 
континуирано образование на жртви на трговија со луѓе, по правило, е траен, особено 
зa жртвите на трговија со луѓе кои во текот на престојот во Прифатилиштето не се 
вклучиле во образовниот процес. Завршено основно образование имаат 19 (23,46 %) 
кориснички. Мал број кориснички имаат незавршено средно образование, 4 што може 
да биде показател дека штитеничките го немаат заокружено основното образование кое 
предходи на средното. Само мал број жртви на трговија со луѓе имаат завршено средно 
и високо образование, вкупно 9 жртви.  
 
Табела бр. 1.3. Приказ на бројот на корисничките според завршено образование 

Завршено 
образование на 
корисничките 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Не била 
вклучена во 
образовниот 

процес 
(неписмена) 

0 2 9 2 2 0 3 18 

Незавршено 
основно 

образование 

 
2 

 
3 

 
7 

 
6 

 
4 

 
3 

 
6 

 
31 

Завршено 
основно 

образование 
3 4 4 3 1 4 0 19 

Незавршено 
средно 

образование 
0 0 0 1 1 2 0 4 

Завршено 
средно 

образование 
0 0 4 0 1 0 0 5 

Незавршено 
високо 

образование 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Завршено 
високо 

образование 
1 0 2 0 0 0 1 4 

 
Вкупно 

 
6 9 26 12 9 9 10 81 
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Од податоците добиени за образовното ниво на жртвите на трговија со луѓе може 
да се заклучи дека голем број кориснички се без образование, дел се неписмени, а 
голем дел од нив имаат низок образовен статус, што преставува еден од ризиците за 
влегување во ланецот на трговија со луѓе. Само за мал број кориснички постојат 
услови за полесен пристап до вработување, во согласност со програмите за активни 
мерки за вработување на младите од страна на државата. 
 

1.4. Приказ на бројот на кориснички вклучени во образованието пред да се 
сместат во Прифатилиштето 

 
На прашањето за вклученоста на жртвите на трговија со луѓе во образование пред да се 
сместат во Прифатилиштето се збележува дека само 14 жртви на трговија со луѓе биле 
вклучени во образовниот процес. Најмногу се забележани во 2010 година – 6 жртви, и 
тоа три во основно и три во средно образование. Во 2006 година од жртвите на 
трговија со луѓе кои биле сместени во Прифатилиштето немало вклучени во 
образовниот процес пред да се сместат. 
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Табела бр. 1.4. Приказ на бројот на корисничките според моменталната вклученост во 
образованието 

Моментална 
вклученост во 

образованието на 
корисничките 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Посетува настава 
во рамки на 
основното 
образование 

1 0 0 2 1 3 1 8 

Посетува настава 
во рамки на 
средното 

образование 

0 0 1 0 1 3 1 6 

Не е вклучена во 
образование 

5 9 25 10 7 3 8 67 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
 
Од добиените податоци може да се заклучи дека мал број жртви на трговија со луѓе 
биле вклучени во образовниот процес пред да бидат сместени во прифатилиштето. Во 
согласност со законските одредби содржани во Законот за основно образование во 
Република Македонија (2008), основното образование е задолжително, како и со 
измените на Законот за средно образование (2007), средното образование е 
задолжително2. Ако се има предвид дека 53 кориснички се малолетни и постои 
законска основа дека тие треба задолжително да се вклучени во процесот на 
образование, исклученоста од образованието е показател за висок ризик. Присутноста 
на социјалната исклученост од образовниот процес на жртвите понатаму може да 
преставува основа и за социјална исклученост од другите области на живеење. 
 
Дел од жртвите вопошто не биле вклучени, додека дел од нив го имале прекинато 
образовниот процес. Ова упатува дека невклученоста во образованието преставува 
ризик фактор кој жртвите ги става надвор од процесот за стекнување на знаењата и 
вештини кои би им користеле за позитивно вклучување во социјалната средина. 
 

 
 

                                            
2  Во учебната 2008/2009 година, 91 % од децата на возраст за основно образование се запишани во основни 
училишта, бројот на уклученоста е со континуиран тренд на зголемување, но се уште не е достигнато ниво на 
вклученост (во 2006/2007 година достигнува 74,7 %).   



 

 

(1) Заклучоци  

 Според резултатите добиени од податоците, возраста на сместените жртви на 
трговија со луѓе во Прифатилиштето во најголем број е од 10 – 18 години и тоа 53 
(65,43%) од кои на возраст до 14 години има 15 (18,53%) жртви. Хронолошката 
возраст представува еден од најзначајните индикатори за согледување на зрелоста 
на жртвата. 

 Хронолошката возраст исто така претставува многу важен индикатор за 
согледувањето на индивидуалните потреби за поддршка на жртвата и за 
специфичноста на положбата на жртвата на трговија со луѓе.  

 Полот како индикатор укажува дека жртвите на трговија со луѓе се најчесто од 
женски пол. 

 Различниот бројот на жртви од година во година, укажува на потребата за 
планирање на: технички, човечки и финансиски ресурси за давање на соодветна 
социјална поддршка на жртвите согласно нивните индивидуални потреби кои во 
голема мера зависат од возраста и полот на жртвите на трговија со луѓе. 

 Податоците за самото место на живеење на жртвата укажува на поголема 
застапеност на жртвите кои живеат во град 48 (59,26%) жртви во однос на 33 
(40,74%) жртви  на трговија  со луѓе кои што живееат во село. 

 Од податоците добиени за образовното ниво на жртвите на трговија со луѓе  може 
да се заклучи дека, голем број на кориснички се без образование, дел се неписмени, 
а голем дел од  нив се со низок образовен статус кој преставува еден од ризиците за 
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влекување во ланец на трговија со луѓе. Само за мал број на кориснички постојат 
услови за полесен пристап до вработување согласно програмите за активни мерки. 

 Значително големиот процент на жртви кои не се вклучени во образовниот процес 
(82,70%) упатува на тоа дека невклученоста во образование преставува ризик 
фактор кај жртвите и истите ги става надвор од процесот за стекнување на знаења и 
вештини кои би им користеле во позитивно вклучување во социјалната средина. 

 

 

2. Податоци за семејствата, семејните односи и проблемите во семејствата на 
корисничките  

 
Со оглед на интензивните промени кои се случуваат кај детето, како и психо-
физичката незрелост, тоа има потреба од поддршка од родителите. Голем број 
деца/лица во текот на својот живот остануваат без оваа поддршка и природна средина. 
Причините кои доведуваат до појава на ризик се многубројни и различни, а најчесто се 
економските причини и тоа сиромаштија, низок животен стандрад, невработеност на 
членовите на семејствата, болест/смрт на едниот или на двата родители. Овие причини 
од една страна се фактори кои водат кон дисфункционалност на семејствата, конфликт 
во семејството, алкохолизам, семејно насилство, непотполност на семејството. Додека  
од друга страна, желбата за подобар и поугоден живот на потенцијалните жртви на 
трговија со луѓе кои, во обид да заработат, како и можност за обезбедување на 
егзистенција за себе и за другите членови на семејството, дополнително влијаат врз 
донесување одлука за одделување од семејната заедница и за влегување во нов ризик, 
станувајќи жртва на трговија со луѓе. 
 
 

2.1. Приказ на бројот на кориснички според потполноста на семејството 

 
 
Одгледувањето и развојот на детето се остварува во потполно семејство каде што се 
присутни двата родитела. До непотполноста можат да доведат различни причини: 
раѓање на дете надвор од брак, развод на родителите, одвоено живеење и смрт на еден 
родител/родителите. 

 
Набљудувајќи ја потполноста на семејство, поголем дел од жртвите на трговија со луѓе 
потекнува од потполни семејства – 43 (53,08 %), а помал дел, 38 (46,92 %), потекнува 
од непотполни семејства, односно живеат со еден од родителите. Непотполното 
семејство може да се претпостави дека е еден од ризик факторите што, освен другите, 
предизвикало лицето во ризик да стане жртва на трговија со луѓе.  
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Табела бр. 2.1. Приказ на бројот на корисничките според потполноста на семејството 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Потполно 
семејство 

3 5 14 8 5 3 5 43 

Непотполно 
семејство 

3 4 12 4 4 6 5 38 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 

 
 

 

2.2. Приказ на бројот на кориснички според бројот на членовите во 
семејството 

 
Особен интерес во истражувањето е посветен на проучувањето на структурата на 
семејството од кое потекнуваат жртвите на трговија со луѓе, односно бројот на членови 
на семејствотово со кое живеела жртвата. Најголем број семејства од кои потекнува 
жртвата се тричлени, 20 (24,69 %), но се забележува и голем број од жртвите потекнува 
од семејства со 6 члена, 19 (23,45 %). Ако се земе предвид бројот на членови на 
семејства од кои потекнуваат жртвите на трговија со луѓе, половина од жртвите 
потекнуваат од семејства со четири члена, а исто толку живееат во семејствата со пет и 
повеќе члена. Бројот на членови на семејствата и ниските вкупни примања кои ги 
имаат е уште еден од присутните ризичние фактори, што ја влошува материјална 
положба на семејството.  
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Табела бр. 2.2. Приказ на бројот на корисничките според бројот на членовите на семејството со кои 
живеат заедно 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Два члена 1 0 4 1 1 0 0 7 
Три членови 3 0 7 2 2 5 1 20 

Четири членови 1 1 4 3 3 1 3 16 
Пет членови 0 4 2 0 3 1 3 13 
Шест членови 1 3 6 6 0 2 1 19 
Седум и повеќе 

членови 
0 1 1 0 0 0 2 4 

Нема семејство 0 0 2 0 0 0 0 2 
Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 

 
 
 

2.3. Приказ на бројот на кориснички според проблемите во семејството 

  
Повеќе ризични фактори присутни во семејството во комбинација создаваат 
мултидимензионален и комплексен сет на фактори кои придонесуваат лицата/децата 
да станат жртви на трговија со луѓе.  
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Семејните фактори понатаму се разложуваат на: 

 Родителски криминал. 

 Злоставување на деца. 

 Лоши односи во семејството. 

 Мало ангажирање на родителите. 

 Слаби семејни врски и семеен конфликт. 

 Родителски односи кои тежнеат кон употреба на дрога и насилство. 

 Одвоеност родител-дете. 
 
Проблеми со управување со семејството: 
Способноста на семејството да се справи со однесувањето на детето. Проблемите 
може да се појават кога семејството треба да се справи со проблематично дете. 
Родителот постапува неефективно, што придонесува за зголемена агресивност на 
детето, при што се создава циклус на лоши односи меѓу родителите и детето.  
 
Семејни конфликти:  
Конфликтите меѓу членовите на семејството може да го зголемат ризикот детето да 
стане жртва на трговија со луѓе. 
 
Сиромаштија на семејството: Сиромаштијата, заедно со економската загуба и 
структуралните недостатоци, може да влијае врз семејните односи, бидејќи се 
намалува способноста на родителот да обезбеди конзистентно и посветено 
воспитување на детето. 
 
Ризични фактори кои произлегуваат од историјата на семејството: 

 Семејна историја: детето е сведок на проблеми во однесувањето на родителот 
или на братот/сестрата. 

 Слаба социјализација: неможност детето да се научи на главните вештини, 
како што се животните, социјалните или академските вештини. 

 Лошо надгледување на детето: надгледување од брат/сестра или недостаток од 
родителско следење на активностите на детето. 

 Лоши односи меѓу родителот и детето: недостаток од родителска поврзаност, 
загуба на лицето кое се грижело за детето или одбивање на детето од родителот. 

 Прекумерни семејни конфликти и брачни проблеми: вербална, физичка или 
сексуална злоупотреба. 

 Неорганизираност на семејството: хаос и стрес заради лоши односи во 
семејството или сиромаштија. 

 Лоша ментална состојба на родителите: депресија, нервоза, раздразливост. 

 Семејна изолација: недостаток од контакти за поддршка од пошироката 
фамилија и недостаток на контакти со заедницата. 

 Диференцијална семејна модернизација: родителите губат контрола врз 
децата, бидејќи се понеобразовани од нив. 
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Во истражувањето на прашањето за проблемите присутни во семејствата на жртвите на 
трговија со луѓе се забележува присуство на голем број проблеми, како што се: 
конфликти меѓу брачните партнери / родителите на жртвите на трговија со луѓе, и тоа 
кај 35 семејства, семејно насилство е присутно во 34 семејства, алкохолизам во 30 
семејства, во 10 семејства има вршење на кривични дела / осудени родители или браќа. 
Само 13 кориснички истакнале дека во нивните семејства нема проблем, иако ова 
можеме да го земеме како нивно субјективно мислење, а присутноста на проблемите 
всушност е поголема. 
 
Табела бр. 2.3. Приказ на бројот на кориснички според проблемите во семејството 

 
Проблеми 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Конфликти меѓу 
брачните 
партнери 

4 5 9 9 1 5 2 35 

Непотполно 
семејсво 

2 4 9 4 1 5 4 29 

Семејно 
насилство 

4 6 10 6 1 2 5 34 

Занемарување 
на родителската 

должност 
3 1 0 0 0 0 0 4 

Алкохолизам 3 3 11 3 1 4 5 30 
Зависност 0 1 1 2 0 0 1 5 
Психички 
заболувања 

1 4 3 0 0 1 0 9 

Интелектуална 
попреченост 

0 1 2 0 0 0 0 3 

Сиромаштија 0 0 1 2 0 0 0 3 
Кривични дела 2 1 4 1 1 0 1 10 
Нема никави 
проблеми 
(според 

корисничките) 

0 0 4 0 5 2 2 13 

  
 

2.4. Приказ на бројот на кориснички според вкупните месечни приходи 

 
Материјалната загрозеност на семејството претставува најтежок облик на социјална 
загрозеност. Лошите материјални услови предизвикуваат грижи во задоволувањето на 
основните егзистенцијалните животни потреби. Неповолната материјална состојба на 
семејството ги ограничува аспирациите и влијае врз деградација на постоечките 
вредности и врз развивање на потребите.  
 
Набљудувајќи ги вкупните месечни приходи на семејството од кое потекнуваат 
жртвите на трговија со луѓе, се забележува многу низок материјален статус, и тоа 
најголем број на семејствата имаат вкупен месечен приход до 4200 денари, односно се 
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корисници на социјална парична помош како работоспособни, материјално 
необезбедени лица. Забележителен е и бројот жртви кои живееле во семејства во кои 
немале никаков постојан приход, и тоа 23 жртви од трговија со луѓе. Многу мал број 
жртви од трговија со луѓе сместени во Прифатилиштето живееле во семејства со 
приход од 12001 денари до 15000 денари, вкупно 5 жртви на трговија со луѓе, додека 4 
жртви живееле во семејства чии вкупни месeчни приходи во семејство изнесувале над 
15 000 денари.  
 
Табела бр. 2.4. Приказ на бројот на кориснички според вкупните месечни приходи 

 
Месечни 
приходи на 
корисничките 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Од 1200 до 4200 
ден. (социјална 

помош) 
1 6 14 9 0 4 4 38 

До 6000 ден. 0 1 2 1 0 0 0 4 

Од 6001 ден.  до 
9000 ден. 

1 0 1 1 0 1 1 5 

Од 9001 ден.  до 
12000 ден. 

0 1 1 0 2 2 0 6 

Од 12001 ден.  
до 15000 ден. 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Над 15001 ден. 1 0 1 1 1 0 0 4 

Нема приходи 2 1 7 0 6 2 5 23 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
Материјалната загрозеност преставува еден од значајните ризик фактори за 
вклучување во трговија со луѓе, а тоа произлегува од следниве околности: секојдневни 
грижи во задоволувањето на основните егзистенцијални потреби кои предизвикуваат 
страв, загриженост, неспокојство, дезориентираност/демоларизација и негативно 
влијаее врз семејните односи. Намалените или немањето на материјални средства го 
ограничуваат задоволувањето на културните, образовните и други потреби и може да е 
причина за вовлекување на член на семејство во синџир на трговија со луѓе. 
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(2) Заклучоци  

 Поголем дел од жртвите на трговија со луѓе потекнуваат од семејства кои се 
потполни 43 (53,08%) жртви, а помал дел 38 (46,92%) жртви на трговија со луѓе 
потекнуваат од семејства кои се непотполни односно живеат со еден од родителите. 
Тоа укажува дека непотполноста на семејството може, но не мора да претставува 
ризик фактор кој би предизвикал ризик-лицето да стане жртва на трговија со луѓе.  

 Најголем број на семејствата од кои потекнува жртвата се тричлени 20 (24,69%) 
семејства, но се забележува и голем број на семејствата од кои потекнуват жртвите 
кои се состојат од шест члена и тоа 19 (23,45%). Тоа укажува дека бројот на 
членови во семејството може, но не мора да претставува ризик фактор кој би 
предизвикал ризик-лицето да стане жртва на трговија со луѓе.  

 Дисфункционалноста и проблемите во семејствата на жртвите се едни од 
најзначајните ризик фактори за вклучување во трговија со луѓе. Резултатите 
укажуваат на присуство на голем број на проблеми во семејствата на жртвите на 
трговија со луѓе како што се: конфликти помеѓу брачните партнери/родителите на 
жртвите  на трговија со луѓе и тоа кај 35 семејства, семејно насилство е присутно во 
34 семејства, алкохолизам во 30 семејства, во 10 семејства има вршење на кривични 
дела/осудени родители или браќата. 
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 Најголем број на семејствата од кои потекнуваат жртвите имаат вкупен месечен 
приход до 4200 денари односно се корисници на социјала парична помош како лица 
работно способни, материјално необезбедени. Материјалната загрозеност 
преставува еден од значајните ризик фактори за  вклучување во трговија со луѓе. 

 
 

3. Податоци за начин на вовлекување во трговија со луѓе, времетраењето и 
видовите на експлоатација на корисничките 

 

3.1. Приказ на бројот на кориснички според времетраењето на 
експлоатацијата 

 
Времетраењето на периодот во кој жртвата на трговија со луѓе била изложена на 
експлотација силно влијае врз жртвата, а потоа и на самата поддршка, односно времето 
кое е потребно за третман. Времетраењето на експолатација силно влијае врз личноста 
на жртвата, нејзината емоционална состојба, но и врз вкупната здравствена состојба. 
Периодот на експлотација за ова истражување поделен е на неколку пероди: од една до 
четири недели, од еден до три месеци, од три до шест месеци, од шест до девет месеци 
и од девет месеци до една година. 
 
Табела бр.3.1. Приказ на бројот на кориснички според времетраењето на експлоатацијата  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

1 – 4 недели 1 1 5 2 1 2 2 14 
1 – 3 месеци 1 2 3 1 2 2 0 11 
3 – 6 месеци 1 4 5 3 3 1 2 19 
6 – 9 месеци 1 0 0 0 0 3 2 6 
9 – 12 месеци 2 0 7 4 1 0 1 15 

12 – 18 месеци 0 1 0 0 0 0 0 1 
18 – 24 месеци 0 0 2 2 0 1 0 5 
24 – 30 месеци 0 1 0 0 0 0 0 1 
30 – 36 месеци 0 0 0 0 1 0 1 2 
36 – 48 месеци 0 0 0 0 1 0 2 3 
Непознато 0 0 4 0 0 0 0 4 
Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 
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Самото времетраење на експолатација на жртви на трговија со луѓе е различно. 
Најприсутно е траеањето на експлоатација во период 3-6 месеци, за што се изјасниле 
19 (23,45 %) жртви на трговија со луѓе, бројот на жртви кои биле експлатирани 9-12 
месеци е 15 (18,52 %) и од една до четири недели 14 (17,29 %) жртви. Забележителен е 
бројот на жртви кои биле експлоатирани повеќе од една година – 12 жртви. 
 
Три од сместените жртви биле експлоатирани 36-48 месеци. За мал број жртви на 
трговија со луѓе не е утврден период на експлоатација.  
 
Перодот на експлоатација директно е поврзан со силината на трауматските искуства 
кои ги преживеале жртвите на трговија. Долгиот период на ескплоатација придонесува 
кон деградирање на вредностите на личноста, нејзината здравствена состојба се 
влошува, неретко се развиваат ментални проблеми и потреба од поинтензивен и 
подолготраен третман на самата жртва. 
 
Должината на траењето на експлатација укажува дека системот за откривање жртви 
има потреба да пронаоѓа на пософистициран пристап во откривањето на жртвите на 
трговијата со луѓе и на самите трговци. Должината на траењето на експлотацијата 
влијае врз самата жртва и потребен е подолг и поинтензивен третман на самата жртва 
на трговијата со луѓе за надминување на состојбата во која се наоѓа. 
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3.2. Приказ на бројот на кориснички според тоа дали како случај биле 
пријавени од страна на семејството  

 
Самото пријавување на жртвите од страна на семејството во институции надлежни за 
работа со трговија со луѓе е остварено во помал обем во однос на оние кои биле 
пријавени кај надлежните институции. Непријавување од страна на семејството е 
индикатор кој укажува на недоволна информираност или на недоволна грижа за 
движењето и однесувањето на децата од нивните родители (поголем број кориснички 
се малолетни) и во случај кога жртвите на трговија со луѓе се полнолетни. 
 
Пријавени жртви од страна на семејство биле 35 (43,21 %), додека непријавени жртви 
од семејство биле 46 (56,79 %) од жртвите сместени во Прифатилиштето. 
 
Табела бр. 3.2. Приказ на бројот на кориснички според тоа дали како случај биле пријавени од 
страна на семејството 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Да 4 3 5 8 6 7 2 35 
Не 2 6 21 4 3 2 8 46 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

  

3.3. Приказ на бројот на кориснички според начинот на вовлекување во 
трговија со луѓе 

 
Во однос на начините на вовлекување на жртви во ланецот на трговија со луѓе 
присутни се следниве: договорен брак, лажна понуда за работа, лажно претставување 
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со методот на љубовник/дечко. Најголем дел од трговците со луѓе вовлекувањето го 
започнале со лажна понуда за работа 60 (74,07 %), која понатаму по краток временски 
период преминала во давање сексуални услуги. Присутен е и договорен брак во 13 
(16,05 %) случаи, додека во другите 8 (9,88 %) лажно преставување како дечко. 

 
Табела бр. 3.3. Приказ на бројот на кориснички според начинот на вовлекување во трговија со 
луѓе 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Договорен брак  1 1 4 3 1 1 2 13 
Лажна понуда 
за работа   

3 7 19 8 8 7 8 60 

Лажно 
представување 
на/ метод на 

љубовник/дечко 

2 1 3 1 0 1 0 8 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
 

 
 
 

3.4. Приказ на бројот на кориснички според лицето кое ги регрутирало 

 
На прашањето кој ја регрутирал жртвата, најголем број од штитеничките на „Отворена 
порта“ одговориле дека тоа се лица кои ги познаваат, и тоа: пријател, во 26 (32,10 %) 
случаи; во 25 (30,85 %) познаник, во 17 (21 %) случаи роднина, дечко партнер во 8 
(9,88%) случаи, а само во 5 (6,17 %) случаи регрутацијата ја извело непознато лице. 
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Истражувањето го потврдува општопознатиот начин на вовлекување на жртвите во 
ланецот на трговија со луѓе – најчесто го прават лица добро познати на самите жртви 
на трговија со луѓе, кои веќе имаат изградено одредено ниво на доверба кај жртвата. 
 
 
Табела бр.3.4. Приказ на бројот на корисничките според лицето кое ги регрутирало 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Пријател 2 0 8 1 5 6 4 26 
Познаник 2 2 10 5 3 1 2 25 
Роднина – 
сродство 

0 5 3 5 1 0 3 17 

Дечко/партнер  2 1 3 1 0 1 0 8 
Непознат 0 1 2 0 0 1 1 5 
Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 
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3.5. Приказ на бројот на кориснички според видот на експлоатација 

 
Генерално видот на експлоатација на жртвите на трговија со луѓе може да се подели 
на: 

 Сексуална експлоатација 
 Трудова експлоатација 
 Илегално посвојување 
 Принуден брак 
 Продажба на човечки органи  
 Принудно вршење  на кривични дела 
 Трговија за учество во вооружени судири 

 
 Терминот „сексуална експлоатација3“ значи вистински или обид за 

злоупотреба на положба на ранливост, диференцијална моќ или доверба, за 
сексуални цели, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на финансиско 
профитирање, општествено или политички од сексуалната експлоатација на 
друг4.  

 

 Трудова експлотација се дефинира која било работа или услуга, која се 
изнудува од било кое лице под закана од каква било казна, за која самото то 
лице се нема пријавено на доброволна основа5. 
 

 Илегално посвојување кога детето е експлоатирано при посвојување кое е 
незаконски  направено. 
 

 Принуден брак се дефинира како унија на две лица, во која најмалку еден од 
нив не дал своја целосна и слободна согласност за брак6.  
 

 Експлоатација поради одземање на човекови органи.  
  

 Принудно вршење на кривични дела, е експлоатација на жртвата  на трговија 
со луѓе со принуда да врши кривични дела. 

 
Во примерокот на истражувањето се забележани  повеќе видови на експлоатација и 
тоа: сексуална, трудова експлоатација, вршење на кривични дела и питачење.  
Табела бр.3.5. Приказ на бројот на кориснички според видот на експлоатација 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Сексуална 
експлоатација 

6 9 26 11 9 9 10 80 

Трудова 
експлоатација 

0 2 13 6 9 9 10 49 

Вршење на 
кривични дела 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Присилен брак  1 1 4 3 1 1 2 13 
Питачење 0 0 0 0 1 0 0 1 

                                            
3 (Генералниот секретар на ОН за Билтен за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба (ПСЕА) 
(СТ/СГБ/2003/13)) 
4 http://daccess-dds-nz.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf?OpenElement  
5 www.ilo.org/ 
6 http://assemblz.coe.int/Main.asp?link=/Documents/NJorkingDocs/Doc05/EDOC10590.htm 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf?OpenElement
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10590.htm


 

Најголем број од сместените жртви во Прифатилиштето, кои беа истражувани, се 
жртви на сексуална експлоатација, и тоа 80 жртви, а само една жртва беше 
експлоатирана преку питачење и една за вршење на кривични дела. Истовремено е 
присутна експлатоација од двата вида односно, освен сексуалнта, 49 жртви биле и 
трудово експлоатирани. Се забележува трендот на зголемување на трудовата 
експлотација на која треба да се работи, во однос на нејзиното откривање и 
санкционирање. Забележителен е и бројот на жртви експлоатирани при принуден брак 
13. Другите видови експлатација не се откриени. Потребно е да се работи на нивно 
препознавање и откривање. 

 

(3) Заклучоци  

 Должината на траење на експлатацијата укажува дека системот за откривање  на 
жртви има потреба од пософистициран пристап во откривање на жртвите на 
трговија со луѓе и самите трговци.  

 Должина на траењето на експлотацијата влијае врз самата жртва и потребно е 
развивање на подолг и поинтензивен третман на самата жртва на трговија со луѓе за 
надминување  на состојбата  во која се наоѓа жртвата. 

 Според податоците, 35 (43,21%) од жртвите сместени во Прифатилиштето биле 
пријавени од страна на семејство, додека останатиот поголем број од жртвите 
сместени во Прифатилиштето 46 (56,79%) не биле пријавени од страна на 
семејството. Непријавувањето е индикатор кој укажува на недоволна 
информираност или  недоволна грижа за движењето и однесувањео на децата од 
нивните родители  (поголем број на кориснички се малолетни) или самите 
семејства и во случај  кога жртвите на трговија со луѓе се полнолетни. 

 Најголем дел од жртвите сместени во Прифатилиштето 60 (74,07%) биле вовлечени 
во трговија со луѓе преку лажна понуда за работа, која понатаму по краток 
временски период преминала во давање на сексуални услуги.  

 Истражувањето го потврдува општо познатиот начин на  вовлекување на жртвите 
во ланецот на трговија со луѓе - тоа најчесто го праваат лица кои се добро познати 
на самите жртви на трговија со луѓе и кои веќе имаат изградено одредено  ниво на 
доверба со жртвата. 

 Речиси сите жртви во  Прифатилиштето биле жртви на сексуална експлоатација и 
тоа (80 жртви), што потврдува дека најчеста причина за појавата на трговијата со 
луѓе е токму овој вид експлоатација на жртвите. 

 Се забележува тренд на зголемување на трудовата експлотација на која треба да се 
работи, во однос на нејзиното откривање и санкционирање.  

 Останатите видови на експлатација не се откриени и потребно е да се работи на 
нивно препознавање и откривање. 
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4. Податоци за пријавувањето, регистрирањето и прифаќањето на жртвите на 
трговија со луѓе 

4.1. Приказ на бројот на кориснички според институцијата/лицето кои 
ги упатило како случај 

 
Со Стандардни Оперативни Процедури за постаување со жртви од тргвоија со 

луѓе (СОП)7 е уредено постапувањето со жртви на трговија со луѓе и тоа преку 
различни постапки, процедури, мерки и начини на обезбедување помош и заштита на 
сите жртви на трговија со луѓе преку еден сопфатен пристап базиран на човекови 
права. 
 
Во откривање и заштита на жртви на трговија се вклучени повеќе институции и 
тоа: 
 
Министерство за Внатрешни Работи 
Единица за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти (ЕБПТЛКМ) која 
во рамките на своите активности открива потенцијални жртви на трговија со луѓе и го 
известува НМУ за преземање на натамошни активности. 
 
Министерство за Труд и Социјална Политика-НМУ 
Националниот механизам во рамките на МТСП за упатување е тело кое има 
координативна улога во заштитата на жртвите од трговија со луѓе. Неговото 
функционирање треба да ја засилува соработката меѓу институците/организациите со 
цел да се имплементираат сите мерки и постапки при процесот на заштита на жртва на 
трговија со луѓе. НМУ ја насочува потенцијална жртва / жртва кон соодветни служби 
со цел да се осигура квалитетен систем на заштита на жртвата. 
 
Центар за социјална работа – ЦСР. Постојат 30 центри за социјална работа (ЦСР), 
како орган за старателство и установа со јавни овластувања која има одговорност за 
откривање на ризични категории лица, со цел да се преземат  мерки на заштита. 
 
Во системот на упатување на жртвите според постоечките Стандардни Оперативни 
Процедури, треба да бидат вклучени и други институции, како што се: Министерство 
за здравство / здравствени институции; Министерство за образование и наука / 
образовни установи; локалната самоуправа; меѓународни организации и здруженија на 
граѓани. 
 
Во моментот функционира Центарот за жртви на трговија со луѓе во кој „Отворена 
порта“ ја спроведува Програмата за социјална асистенција. Овој центар е наменет за 
сместување и за поддршка на Македонски државјани жртви на трговија со луѓе како и 
странски државјани кои го имаат престојот во Македонија. 
 

                                            
7 www.nacionalnakomisija.gov.mk  
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Прифатниот центар за странци е објект во сопственост на Владата, управуван од 
Министерството за внатрешни работи, Сектор за гранични работи, кој е во функција од 
април 2001 година и е наменет за сместување на странски државјани, претпоставени 
жртви и жртви на трговија со луѓе и илегални мигранти.  

 
 
Табела бр. 4.1. Приказ на бројот на кориснички според институцијата / лицето кои ги упатило 
како случај 

Институција/лице 
кои ги упатиле 
корисничките 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

МВР 3 1 16 2 6 5 6 39 
НМУ/ЦСР 1 7 10 10 2 4 4 38 
СОС линија 1 0 0 0 0 0 0 1 
УНХЦР 1 0 0 0 0 0 0 1 
НВО 0 1 0 0 1 0 0 2 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
За периодот кој е истражуван, 2005-2011 година, упатувањето на жртви на трговија со 
луѓе во Прифатилиштето на „Отворена порта“ го оствариле најчесто две институции: 
НМУ/ЦСР и МВР, каде што бројот на упатени жртви на трговија со луѓе е речиси 
еднаков и изнесува 38, односно 39 жртви. Само мал број жртви во Прифатилиштето 
биле упатени преку НВО – 2 жртви, и по една со пријава на СОС линија и УНЦХР / 
меѓународна организација. 
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4.2. Приказ на бројот на кориснички според документацијата која била 
доставена при нивниот прием во прифатилиштето 

  
Во текот на процесот на сместување во Прифатилиште потребна е лична 
документација која ја поседува жртвата, но и документација од институцијата која ја 
упатува. 
При анализата на документацијата која ја поседувала жртвата во моментот на 
сместување, во најголем број случаи изготвена е потврда за примопредавање на 64 
жртви на трговија со луѓе. Само 14 од корисничките имале здравствена лектимација, 12 
лична карта, додека пасош поседувале само 10 жртви на трговија со луѓе. Друга 
документација, наведена во Табела 4.2, е присутна во мал обем кај жртвите на трговија 
со луѓе. Документацијата при примопредавањето на жртвата и сместување во 
Прифатилиштето се чува во личното досие на жртвата од страна на членот на тимот 
задолжен за случајот. 
 
Табела бр. 4.2. Приказ на бројот на кориснички според документацијата која била доставена при 
нивниот прием во прифатилиштето 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 
1. Потврда за примо – 

предавање 
5 9 21 12 7 4 6 64 

2. Здравствена 
легитимација 

0 1 1 5 6 1 0 14 

3. Лична карта 1 3 7 0 1 0 0 12 
4. Патна исправа 

(пасош) 
2 1 3 1 2 0 1 10 

5. Записник за примо-
придавње од МВР 

0 0 6 1 0 3 0 10 

6. Решение за 
сместување од ЦСР 

0 0 1 0 0 6 1 8 

7. Лекарско уверение 
(лекарска 
документација) 

0 0 1 1 2 0 0 4 

8. Извод од матична 
книга на родени 

1 2 0 0 0 0 0 3 

9. Формулар за 
упатување 

0 0 0 0 0 3 0 3 

10. Согласност од 
родител 

0 1 0 1 0 1 1 4 

11. Уверение за 
државјанство 

0 1 0 0 1 0 0 2 

12. Согласност за престој 0 0 0 0 1 0 1 2 
13. Потврда за одземени 

и вратени предмети 
од МВР 

0 0 0 1 0 1 0 2 

14. Наод и мислење од 
стручен тим 

0 0 0 0 0 2 0 2 

15. Известување од НМУ 0 0 2 0 0 0 0 2 
16. Свидетелство 0 1 0 0 0 0 0 1 
17. Решение за 

старателство 
1 0 0 0 0 0 0 1 

18. Возачка дозвола 0 0 1 0 0 0 0 1 
19. Никаква 

документација 
1 0 0 0 0 0 4 5 
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4.3. Изготвена документација прием на жртвите во прифатилиште 

 
Во текот на спроведувањето на програмските активности, „Отворена порта“ разви 
повеќе документи кои се користат при работа со жртвите кои ќе овозможат од една 
страна регулирање на престојот и видот на достапните услуги, додека од друга страна 
ќе помогнат во следење на прогресот на жртвите при нивната реинтеграција. 
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Од анализата на документите се утврди дека сите жртви при приемот во 
Прифатилиштето ги потпишале следниве документи: 
 

 Изјава за користење на услуги. 
 Договор за смесување. 
 Договор за тајност. 
 Потврда за прием на предмети (мобилен телефон, пари, накит).  
 При напушање на Прифатилиштето потпишале Изјава за напуштање на 

прифатилиштето. 
 
 
При прием во прифатилиштето се практикува стандардизирана постапка за регулирање 
на соодветно и безбедно сместување на жртвата со потпишување на повеќе документи.  
 
Подготвената документација ја обезбедува тајноста на локацијата, видот на услуги кои 
ќе се обезбедат, како и доброволноста на жртвата и согласност од родителите. Жртвите 
се охрабруваат да се придржуваат до потпишаните документи со што би се обезбедило 
почитувње на предвидените процедури. 
 
 

4.4. Приказ на проценетите потреби на жртвите 

 
По самото сместување на жртвата на трговија со луѓе во Прифатилиштето се прави 
процена на специфичните/индивидуалните потреби на жртвата и процена на општиот 
ризик на кој е изложена: потреба од соодветно домување, здравствена заштита, 
образование и правна помош. Се прави и процена за независно функционирање 
(психичко, сознајно, емационално и функционално однесување), процена на 
неформална поддршка од социјалната мрежа (семејство, роднини, пријатели), како и на 
системите кои можат да дадат услуги. 
 
Првичната грижа е првиот чекор во постапката за помош на жртви на трговија со 
луѓе и се темели врз предходно извршена процена на нивните потреби. Првичната 
грижа опфаќа задоволување на непосредните и основните потреби на жртвите на 
трговија со луѓе и нивна безбедност, давање психо-социјална помош и поддршка, 
упатување на правна помош и помагање на лицата повторно да ја вратат самодовербата 
и стабилноста. Од анализираните досиеја на корисничките утврдено е дека на сите 
кориснички им била обезбедена хуманитарна помош во вид на храна, облека, средства 
за лична хигиена. Дополнително за жртвите е обезбедна психо-социјална поддршка во 
првичниот период.  
 
При анализа на содржината на личните досиеја на жртвите на трговија со луѓе со кои е 
работено во Прифатилиштето, на сите, 81 жртва, им е обезбедена првична 
интервенција. 
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Подготовка на индивидуален план за третаман 
 
Индивидуален план за третман на жртва на трговијa со луѓе се прави по процената на 
нејзините лични капцитети, нејзината социјална средина (семејство, роднини) и 
локалната средина, како и сервиси достапни на жртвата. Планот се дизајнира да ги 
задоволи индивидуалните потреби на жртвата со нејзино партнерство при 
определувањето на приоритетите. Во Табела 4.4. се идентификувани видовите потреби 
на корисничките кои најчесто треба да се задоволат: сместување, ментално здравје, 
физичка благосотојба, социјална благосостојба, здрава социјaлна средина, 
продолжување на образованието, тренинг и едукацијa и пристап до социјaлни сервиси. 
 
 
Табела бр. 4.4. 

Приказ на проценети потреби  кај штитеничките  

 
Присутност на потреби  

 
 

Категории /потреби 
Има потреба Нема потреба 

Сигурно сместување 81 0 

Ментално здравје 81 0 

Физичка  благосостојба 50 31 

Социјална  благосостојба 
и позитивни 

интерперсонални релации 
81 0 

Здрава социјална средина 56 25 

Продолжување со 
образование 

36 4 

Трениг  и едукација 13 68 

Пристап  до сервиси  и 
можности 

81 0 

Економска ситуација 77 4 

Мотивација и посветеност 
на  процесот на 
реинтеграција 

81 0 

Легални прашања и судски 
процес 

36 45 

 
 
Потребата од сигурно сместување и подобрување на менталното здравје, пристапот до 
социјалните сервиси, мотивацијата и посветеноста се присутни кај сите жртви на 
трговија со луѓе, а потоа потребата за подобрување на економската ситуација на 
жртвата, но и на нејзиното семејство. Кај 56 жртви изразена е потреба за создавање на 
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здрава социјална средина, а потоа потребата за решавање на легалните прашања и 
поддршка во судски процес – 36 жртви. 
 
Голем број жртви немаат изразена потреба за поддршка за едукација, но и за решавање 
на легалните прашања во однос на соодветна документација како и поддршка во 
судски процес. Може да се претпостави дека неизразеноста на потребата е поради 
краток престој на жртвите во прифатилиштето, неможноста да се вклучи во 
образованието или немањето интерес да се гони сторителот на кривичното дело. 
 

(4) Заклучоци  

 
 НМУ  како развиен  механизам преку кој државните институции исполнуваат своја 

одговорност за заштита и промоција  на човековите права  на жртвите на трговија 
со луѓе станува забележителен во идентификација и упатување на жртви на 
трговија со луѓе, а потоа и во помошта и поддршката. 

 Мал е бројот на упатувања од страна на други актери (невладини и 
интернационални организации) и СОС линии кои треба да имаат значајна улога во 
процесот на идентификација и упатување на жртвите од трговија со луѓе.  

 При  примо-предавање на жртвата и сместување  во Прифатилиштето се обезбедува 
соодветна документација која се чува во личното досие на жртвата од страна  на 
членот на тимот задолжен за случајот. Во најголем број на случаи (79,01%)  
направена е потврда за примо предавање за жртви на трговија со луѓе 

 Сите кориснички при прием во Прифатилиштето ги потпишуваат следните 
документи, што укажува на стандардизирана процедура која успешно се 
спроведува во пракса: 

 Изјава за користење на услуги, 
 Договор за смесување, 
 Договор за тајност, 
 Потврда за прием на предмети (мобилен, пари, накит),  
 При напушање на Прифатилиштето потпишале Изјава за напуштање на 

прифатилиштето. 
 Кај сите жртви сместени во прифатилиштето било проценети следните потреби: 

сигурно сместување, потреба од подобрување на менталното здравје, потреба од 
социјална  благосостојба и позитивни интерперсонални релации, потреба од 
пристап кон сервиси и можности и потреба од мотивација и посветеност на 
процесот на реинтеграција. 
 
 

5. Податоци за контактите на корисничките со семејствата 

5.1. Приказ на бројот на кориснички според контактите со семејствата 

 
Контактите со природните семејства на жртвите на трговија со луѓе во текот на 
нивниот престој во Прифатилиштето претставуваат значајен индикатор за поддршка на 
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самите жртви. Самото воспоставување контакт со семејството или не укажува на 
влијанието кое го имаат членовите семејството врз самата жртвата, но и на можноста 
да и се помогне во понатамошниот процес на интеграција. 
 
Табела бр. 5.1. Приказ на бројот на кориснички според контактите со семејството 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Има контакти 4 7 13 9 7 8 8 56 
Нема контакти 2 2 13 3 2 1 2 25 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
 

 
 
 
Податоците укажуваат дека поглем број жртви во текот на престојот имале контакти со 
членовите на своето семејство, и тоа 56 (69,14 %), додека помал број – 25 (30,8 6%) 
жртви, не воспоставил контакти со членовите на своето семејство. 
 
Невоспоставените контакти на жртвите на трговија со луѓе со членовите од своето 
семејство се од повеќе причини: краток престој на жртвата во Прифатилиштето, 
немањето можност да се воспостави контакт со семејството, лошата материјална 
состојба на семејството или немањето интерес од страна на членовите на семејството 
да контактираат со жртвата. Отсуството на контактите на жртвите со членовите на 
семејство може во значајна мера да влијае врз самата жртва. 
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5.2. Приказ на бројот на жртви според видот на контактите со 
семејствата 

 
 
Контактите на корисниците со семејствта се остваруваат преку: телефон, посета и 
средби во просториите на „Отворена порта“ и посети на жртвите на нивните семејста. 
Контакти преку телефон со своите семејста оствариле 56 кориснички. По остварување 
на телефонски контакт, тимот на прифатилижтето го подготвува семејството и самата 
жртва за средба. Првите неколку средби на жртвите со родителите и членовите на 
семејство се остваруваат во просториите на “Отворена порта“ во присуство на 
раководителот на случајот / менаџерот на случајот. За секоја средба се прават 
индивидуални подготовки во зависност од жрвата и нејзиното семејство (возраста, 
психичката состојба, подготвеноста на семејството). 
 
 
 
Табела бр. 5.2.1. Приказ на бројот на кориснички според видот на контактот  – телефон (преглед 
во однос на вкупниот број на кориснички кои контактираат со своите семејства) 

Бр. на кориснички на кои контактираат со 
семејствата телефонски  

Вкупен број на кориснички на кои 
контактираат со семејствата на некаков 

начин Година на 
згрижување на 
корисничките број на кориснички 

 

број на 
кориснички 

% 
 

број на кориснички 
 

број на кориснички 
% 
 

2005 4 7,14% 4 7,14% 

2006 7 12,5% 7 12,5% 

2007 13 23,21% 13 23,21% 

2008 9 16,07% 9 16,07% 

2009 7 12,5% 7 12,5% 

2010 8 14,29% 8 14,29% 

2011 8 14,29% 8 14,29% 

Вкупно 56 100% 56 100% 

 
 
Сите жртви контактите со своите семејства на почетокот ги остваруваат преку телефон, 
а подоцна се остваруваат средби со своите семејства преку организирани посети во 
Овторена Порта, а подоцна и посети на својот дом. Средбите со семејствата дале 
придонес во прифаќањето на жртва, по напуштање на прифатилиштето. 
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Табела бр. 5.2.2. Приказ на бројот на кориснички според видот на контактот  – посети и средби во 
просториите на Отворена Порта  (преглед во однос на вкупниот број на кориснички кои 
контактираат со своите семејства) 

Бр. на кориснички на кои контактираат со 
семејствата преку средби и посети  

Вкупен број на кориснички кои 
контактираат со семејстватана некаков 

начин Година на 
згрижување на 
корисничките број на кориснички 

 

број на 
кориснички 

% 
 

број на кориснички 
 

број на кориснички 
% 
 

2005 3 5,36% 4 7,14% 

2006 3 5,36% 7 12,5% 

2007 4 7,14% 13 23,21% 

2008 0 0% 9 16,07% 

2009 0 0% 7 12,5% 

2010 4 7,14% 8 14,29% 

2011 2 3,57% 8 14,29% 

Вкупно 16 28,57% 56 100% 

 
 
Табела бр. 5.2.3.  
Приказ на бројот на кориснички според видот на контактот  – посети и средби во Отворена Порта 
(преглед во однос на годината на згрижување) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Бр. на 
кориснички   

3 3 4 0 0 4 2 16 

Бр. на 
кориснички  % 

50% 33,33% 15,38% 0% 0% 44,44% 20% 30,86% 

 
 И покрај воспоставените контакти со поголем број семејства на жртвите на трговија со 
луѓе, мал е бројот на членови на семејството кои ги посетиле жртвите во просториите 
на „Отворена порта“. Ова е најчесто поради поради лошата материјална положба на 
членовите на семејството и одалечноста од Скопје. За да би се одржале воспоставените 
контакти со семејството, се организираат посети за жртвите во нивните семејстава, 
особено во перидот на подготовката за напуштање на Прифатилиштето. 

 
Од анализираните случаи се увиде дека со поголем број семејства на жртвите на 
трговија со луѓе се воспоставени контакти (56 семејства), додека само 38 жртви ги 
посетиле членовите на своите семејство во нивните домови.  
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5.3. Приказ на бројот на кориснички според влијанието на контактите 
со семејството 

 
Природното семејството е значајно за поддршка на жртвите сместени во 
Прифатилиштето, особено ако се има предвид дека се работи за голем број жртви на 
трговија со луѓе кои што се малолетни и одговорноста за поддршката од страна на 
родителите е законска обврска. Контактите на жртвите со членовите на семејството се 
воспоставувани со поддршка на стручниот тим од прифатилиштето, со цел преку 
контакти да се воспостави позитивно влијание во однос на прифаќањето и поддршката 
на жртвата по напуштањето на прифатилиштето. 
Табела бр. 5.3. Приказ на бројот на кориснички според влијанието на контактите со семејството 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 
Позитивно 
влијание 

3 5 8 7 5 6 6 40 

Негативно 
влијание 

1 2 5 2 2 2 2 16 

Вкупно 4 7 13 9 7 8 8 56 

 
Од вкупниот број на жртви - кориснички на услуги од Прифатилиштето, само 56 имале 
контакти со своите семејства во периодот додека престојувале. Контактите со 
семејства кај поголем број кориснички позитивно влијале врз самите жртви на трговија 
со луѓе, и тоа кај 40 кориснички, додека кај 16 жртви на трговија со луѓе самите 
контакти имале негативно влијание. Имајќи предвид дека поголем број од жртвите се 
малолетни, одговорноста од родителите е нешто на што треба да му се обрне внимание 
или од страна на Центарот за социјална работа да се преземат мерки за одземање на 
родителско право, ако се работи за недоволна грижа од страна на родителите, и за 
поставување на старател, ако се работи за малолетна жртва на трговија со луѓе. 
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(5) Заклучоци  

 Податоците од анализата укажуваат дека поглем број на жртви (69,14%)  во текот 
на престојот имале контакти со членовите на своето семејство. Контактите со 
природните семејстава на жртви на трговија со луѓе во текот на нивниот престој во 
Прифтилиште преставуваат значаен индикатор за поддршка на самите жртви. 

 Невоспоставените контакти на жртвите на трговија со луѓе со членовите од своето 
семејство се резултат на повеќе причини: краток престој на жртвата во 
прифатилиштето, немање можност да се воспостави контакт со семејството, лошата 
материјална состојба на семејството или немање на интерес од страна на членовите 
на семејството да  контактират  со жртвата. 

 Контактите на корисничките со семејствта се оставрувале  преку: телефон, посета  
и средби во просториите на Отворена Порта и посети на жртвите на нивните 
семејства.  

 Речиси една третина од жртвите сместени во Прифатилиштето (28,57%) оствариле 
посети и средби со своите семејства во просториите на Отворена Порта. За секоја 
срдеба биле направени индивидуални подготовки, зависно од самата жрвата и 
нејзиното семејство (возраста, психичката состојба, подготвеноста  на семејството). 

 Отворена порта организира посети за жртвите во нивните семејстава како начин да 
се одржат воспоставените контакти со семејството, особено во перидот на 
подготовка на жртвата за напуштање на Прифатилиштето. 

 Контктите со семејства кај поголем број на корисничките позитивно влијале врз 
самите жрви на  трговија со луѓе и тоа кај 40 кориснички, додека кај 16 жртви на 
трговија со луѓе самите  контакти  имале негативнно влијание. 

 
 

6. Податоци за обезбедена социјална асистенција 

6.1. Видови на укажана помош 

 
Втората фаза е зајакнување на жртвите на трговија со луѓе во смисла на вклучување во 
образование, продолжување на веќе започнато образование, курсеви, обуки, поддршка 
во започнување на работа и при самото барање на работа. Членовите на тимот во улога 
на раководители на случај, притоа користејќи некоја од улогите на посредници, 
преговарачи, едукатори, иницијатори, кординатори, се активно вклучени во поддршка 
на жртвите во реинтеграцискиот процес.  
 
 

6.2. Приказ на бројот на кориснички според видот на медицинска помош 
која им била обезбедена 

 
Жртвите имаат пристап до медицински третман, притоа добивајќи услуги од приватни 
или јавни установи, во зависност од нивните индивидуални потреби. 
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При самиот прием на жртва во Прифатилиштето и во текот на престојот се обезбедува 
потребната медицинска помош. На поголем број на жртвите им била обезбедена 
медицинска помош, и тоа за 50 (61,73 %) жртви, а за другите (31 жртва) не е 
обезбедена, затоа што не им била потребна, а дел од нив одбиле да им се даде. 
 
Табела бр. 6.2.  Приказ на бројот на кориснички според тоа дали им била укажана медицинска 
помош  

Дали им била 
укажана 

медицинска помош 
на корисничките 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Не им бил укажан 
никаков вид на 

медицинска помош 
2 1 15 2 3 2 6 31 

Им бил укажан 
некаков вид на 

медицинска помош 
4 8 11 10 6 7 4 50 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
 

 
 
 
За жртвите сместени во Прифатилиштето биле обезбедени повеќе видови медицинска 
помош, и тоа: општи лекарски прегледи, специјалистички гинеколошки прегледи, 
микробиолошки и лабараториски испитувања, тестирање за ХИВ, хепатит и 
туберкулоза, специјалистички психијатриска помош, болнички и стоматолошки 
прегледи и интервенции. Помошта била обезбедена во зависност од индивидуалните 
потреби на корисничките, како и од нивната согласност истата да им биде дадена. Кај 

 
44 



 

дел од корисничките имало интервенција која барала повеќе вида медицинска помош. 
Најголем број интервенции биле во вид на специјалистички гинеколошки прегледи, 
општи лекарски прегледи (25), а потоа тестрање од ХИВ, хепатит и туберкулоза, 
додека други прегледи се помалку присутни. Меѓутоа, забележителни сe и 
психијатриски прегледи, кај 13 кориснички, кои биле со долготрајна интервенции, 
имајќи го предвид подолгиот трауматизирачки период на експлоатација во кој била 
самата жртва. 

 
Табела бр. 6.2.а  
Приказ на бројот на кориснички според видот на медицинска помош која е обезбедена 

Бр. на кориснички на кои им бил обезбеден  прегледи  

Вид на интервенции 
број на кориснички 

 

број на кориснички 
% 
 

Општ лекарски преглед 25                           30% 

Специјалистички 
гинеколошки преглед 

37 73% 

Микробиолошки и 
лабараториски испитувања 

10 18% 

Тестови за ХИВ, хепатит, 
туберкулоза 

15 30% 

Специјалистичка  
психијатриска помош 

13 26% 

Болнички третман 6 12% 

Стоматолошки прегледи  и 
интевенции 

6 12% 

 
 

6.3. Обезбедена специјализирана психо – социјална помош 

 
Од анализата на досиеата се утврди дека на сите кориснички им била обезбедена 
специјализирана психо-социјална помош. Со директен третман на корисничките се 
работи на надминување на траумите, контрола на емоциии, усвојување на вредности, 
со цел да се подобри емоционалната состојба на жрвата, односот кон средината, 
воспоставувањето на здрави семејни врски итн. Се применува индивидуален или 
групен третман со ангажман на клинички психолог, особено при присуство на тешки 
ментални растројства. Имајќи ја предвид положбата во која се наоѓале жртвите на 
трговија, на сите кориснички им е обезбедена психо-социјална помош. 
 

6.4. Приказ на бројот на кориснички според обезбедената правна помош 

 
Жртвите имале пристап до информации за правниот систем во кој можат да ги 
остварат своите права, како и во однос на специфичната поддршка во однос на 
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правната помош. Раководителот на случај е во улога на олеснувач на процесот на 
добивање на лична документација ако жртвите не ја поседуваат.  
 
Правна помош на жртвата се дава во текот на сместувањето во Прифатилиштето, но и 
понатаму. Првната помош и советувањето е достапно преку правен застапник и 
искусен адвокат. Професионалците кои работат на обезбедување на правна помош се 
обучени за феноменот на трговија со луѓе, трендовите и справувањето со проблемот. 
Во моментот правна помош и советување се достапни за жртвите од страна на 
специјализиран адвокат ангажиран од „Отворена порта“ како надворешен соработник. 
Правен застапник/адвокат ја застапува жртвата во текот на судската постапка. При 
судската постапка директно или индиректно преку адвокат,  жртвите соработувале со 
Јавниот Обвинител и со истражен судија, а дополнително биле сведоци во судската 
постапка.  
 
Табела бр. 6.3.  
Приказ на бројот на кориснички според застапување во текот на судски спор  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Обезбедена е 
правна помош 

0 1 8 7 4 8 8 36 

Не е обезбедена 
правна помош 

6 8 18 5 5 1 2 45 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
 
Во однос на обезбедување на правна помош, за 36 кориснички таа е обезбедена, и тоа 
најчесто кога жртвите се појавиле како сведоци пред истражен судија и на главен 
судски претрес. Во сите случаи на нивно појавување пред судските органи, жртвите 
биле придружувани од страна на адвокат/правен застапник, како и од страна на 
членовите на тимот на „Отворена порта“. 
 
За жртвите на кои не им е обезбедена правна помош причините се различни: 
неповедување на судска постапка против осомничените сторители на кривично дело 
трговија со луѓе, краток временски престој на жртвата во Прифатилиште, одбивање на 
соработка на жртвата со органите на прогон, ненадминат страв од можни натамошни 
реакции на сторителите/трговците итн. 
 
Особено внимание се посветува во рамките на активностите кои се спроведуваат во 
Прифатилиштето за подготовка на жртвата за судски процес. Жртвите имаат страв од 
соочување со обвинетите, страв од контактите со претставниците на судот. 
Подговотовка и придружување на жртвата е активност на која во рамките на 
Прифатилиштето интензивно се работело. 
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6.5. Приказ на бројот на кориснички според обезбеденото образование и 
дополнителна професионална квалификација 

 
Имајќи ја предвид возраста на жртвите на трговија со луѓе сместени во 
Прифатилиштето, каде што голем број се малолетни, според возраста се очекува да 
бидат вклучени во образовниот процес и во дополнителна професионална 
квалификација. Анализираните податоци укажуваат дека вакви услуги им се 
обезбедени на помал број кориснички – 36 (44,44 %). 
 
Табела бр. 6.5. Приказ на бројот на кориснички според обезбеденото образование и дополнителна 
професионална квалификација 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Обезбедено е 
образование и 
дополнителна 
професионална 
квалификација 

2 4 6 6 5 7 6 36 

Не е обезбедено 
образование и 
дополнителна 
професионална 
квалификација 

4 5 20 6 4 2 4 45 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
Во однос на вклученоста на жртвите на трговија со луѓе во образованието, дел од 
жртвите вонредно продолжиле да полагаат предмети на училиште, посетувале курсеви 
за фризери и козметичари и курс во областа на техниката. Две од корисничките се 
запишале да студираат на факултет. Интензитетот на добивање на оваа услуга се 
зголемил со финансиска поддршка со проектен грант на „Отворена порта“ за периодот 
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2007-2011 година. Иако образованието, во согласност со законските прописи, е 
бесплатно, за вонредно полагање потребни се финансиски средства, како и за посета на 
курсеви. Дел од курсевите жртвите на трговија со луѓе ги добиле бесплатно, 
благодарејќи на проектниот грант, но и на воспоставената соработка на „Отворена 
порта“ и приватни занаетчиски фирми. Жртвите добиле преку проектот финансиски 
средства за започнување на сопствен бизнис, што претставува поддршка за интеграција 
на жртвата во социјалната средина. 

 

 
 
Малиот број кориснички на услуги во рамките на образованието е и поради краткиот 
временски престој на жртвите во Прифатилиштето или поради малиот интерес за 
образование. Потребата за работа на мотивација за вклучување во образовниот процес 
и неговото завршување е едно од подрачјата на кое треба да му се посвети внимание. 

 
 

6.6. Приказ на бројот на кориснички според обезбедената обука на 
работното место 

 
Вклучување на жртвите во обуки на работно место е можно само ако имаат завршено 
основно образование и зависи од афинитетот и мотивираноста за обука. Само мал број 
жртви на трговија со луѓе сместени во Прифатилиште можеле да посетуваат обука на 
работното место, 13 кориснички. Овој факт уште еднаш потврдува дека ниското 
образовно ниво на жртвите на трговија со луѓе сместени во Прифатилиштето, не им 
овозможува да имаат пристап до другите услуги кои се на располагање. 
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Табела бр. 6.6. Приказ на бројот на кориснички според обезбедената обука на работното место 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Обезбедена е обука 
на работното место 

0 1 2 4 2 3 1 13 

Не е обезбедена 
обука на работното 

место 
6 8 24 8 7 6 9 68 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 

6.7. Приказ на бројот на кориснички според обезбедената документација 
за време не престојот 

 
Обезбедувањето на документација за жртвите е една од обврските на тимот во текот на 
сместувањето и во текот на престојот. Мал број жртви при сместувањето поседувале 
документи. Во текот на престојот персоналот/раководителот на случајот работи на 
обезбедување на документација: извод од Матична Книга на Родени, свидетелства, 
потврди за образование, здравствени картони, особено се работи на набавување на 
решенија за сместување од страна на Центарот за Социјална Работа, како обврзувачки 
документ потребен за уредување на сместувањето на жртвите. За продолжување на 
образовниот процес се обезбедувани сведителства за завршени одделенија/класови. 
 
Табела бр. 6.7. Приказ на бројот на кориснички според документацијата која била обезбедена во 
текот на престојот во прифатилиште 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 
1. Решение за 

сместување од ЦСР 
1 4 7 8 5 2 8 36 

2. Свидетелства 1 2 3 3 4 4 3 20 
3. Потврди за 

вклучување во 
образовен процес 

0 2 3 4 3 2 2 16 

4. Извод од матична 
книга на родени 

1 3 3 2 1 1 1 12 

5. Здравствени картони 0 2 2 2 2 2 2 12 
6. Здравствена 

легитимација 
0 2 2 1 0 1 0 6 

7. Лекарско уверение 
(лекарска 
документација) 

0 0 1 1 2 0 0 4 

8. Лична карта 0 0 1 1 1 0 0 3 
9. Патна исправа 

(пасош) 
0 1 0 1 0 0 0 2 

 
Значи, може да се заклучи дека областите на кои се работи за обезбедување на 
документација се: 

 Социјална заштита (решение за сместување). 

 Образование (потврди и сведителства). 

 Здравствена заштита (здравствени картони и здравствена книшка). 

 Лична документација (ИМKР, лична карта и пасош). 
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Според анализата на документацијата, во текот на престојот на жртвите во 
прифатилиштето највеќе се обезбедувало решение за сместување подготвено од ЦСР 
надлежен за жртвата, од местото на постојан престој на жртвата. 
 
Од документацијата потребна за продолжување на образованието обезбедувани се 
потврди од училиштата и сведителствата за завршени класови за 20 жртви. 
 
Беше обезбеден голем дел услуги од областа на здравство за кои жртвите имале 
потреба при самото сместување и подоцна во текот на престојот во Прифатилиштето: 
здравствени книшки и картони за лекување. Најголем дел лекарски прегледи и 
интервенции се платени од страна на „Отворена порта“, како дел од финансиските 
средства добиени за проектни активности. 
 
Имајќи ја предвид потребата од здравствени прегледи при давање на првична помош, и 
подоцна при престојот во Прифатилиште, потребно е да се работи на пронаоѓање на 
законски основ за бесплатна здравствена заштита на жртвите на трговија со луѓе 
сместени во Прифатилиштето. 
 
Поголем број жртви при приемот во Прифатилиштето имале само дел од личната 
документација, а во текот на престојот се набавувала другата потребна документација. 
 
 

6.8. Приказ на бројот на кориснички според постигнатите промени кај 
жртвата 

 
Самиот престој на жртвите во Прифатилиште предизвикал промени кај жртите на 
трговија со луѓе. Програмата за социјална асистенција на жртвите на трговија со луѓе е 
подготвена со користење на меѓународното искуство, како и на националните 
практични знаења на професионалците во работата со трауматизирани лица. Добро 
обучен персонал на „Овторена порта“ за работа со жртви на трговија со луѓе ја 
спроведува Програмата која има за цел успешно надминување на траумите, предизвика 
позитивни промени во нивното однесување и создавање на здрава слика за својата 
иднина. 
 
Табела бр. 6.8. Приказ на бројот на кориснички според постигнатите промени на жртвата 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Има промени 5 7 12 12 5 6 8 55 
Нема промени 1 2 14 0 4 3 2 26 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
 
Евалуирајќи го Индивидуалниот план, кој е подготвен и се спроведува за секоја жртва 
од добиените податоци за остварените промени кај жртвите (Табела 6.7.), може да се 
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забележи дека кај поголем број жртви со процесот на поддршка се постигнати 
позитивни промени (кај 55 жртви), а кај другите 26 жртви не се постигнати промени. 
Кај жртвите кај кои не се постигнати промени причините се различни, но најизразена 
причина е краткиот престој на жртвата, како и неподготвеноста за промени. За 
постигнување на поголеми ефекти од програмата за поддршка на жртви на трговија со 
луѓе потребно е и понатаму да се согледуваат индивидуалани потреби, да се 
вклучуваат нови активности во локалната средина за зголемување на поддршката која 
е важна за жртвата.  

 

 
 
 

6.9. Приказ на бројот на кориснички според видот на постигнатите 
промени кај жртвата 

 
Имајќи ги предвид проблемите со кои се соочиле жртвите додека биле тргувани, при 
самото сместување е работено на повеќе проблеми во смисла на безбедно сместување, 
едукација, работа на вработување, здрава социјална средина, благосостојба, 
менталното здравје, пристап до сервиси, мотивација и поддршка во судскиот процес. 
Самиот процес на поддршка е остваруван во согласност со индивидуалните потреби на 
жртвата. 
Во текот на спроведувањето на психоцијалната програма планирана со индивидуален 
план за третман на жртвата на трговија со луѓе, постигнати се поголем дел од 
планираните промени. Во анализата на степенот на постигнатите промени се 
користеше скала со три степени: висок, среден и низок степен на промени. 

 
 

 
51 



 

Табела бр. 6.9. 
Приказ на постигнати промени на кои се работело со жртвите 

 
Степен  на постигнати промени   

 
 
Категории /активности  

Висок  Среден  Низок 

Безбедно сместување 81 0 0 

Ментално здравје 63 12 6 

Физичка  благосостојба 41 9 0 

Социјална  
благосостојба и 
позитивни 

интерперсонални 
релации  

40 25 16 

Здрава социјална 
средина 

38 11 7 

Продолжување со 
образование  

29 7 0 

Трениг  и едукација 13 0 0 

Пристап  до сервиси  и 
можности 

67 10 4 

Економска ситуација  41 22 14 

Мотивација и 
посветеност на  
процесот на 
реинтеграција  

48 19 14 

Правни прашања и 
судски постапки 

29 3 4 

 
 
Првата услуга која им се обезбедува на жртвите е сигурно сместување. Од досиејата 
на сите штитенички се доби податок, од евалуациските листи, дека се задоволни од 
сметувањето, дека се чувствуваат безбедни. 
 
 
Ментална благосостојба: сите жртви имале потреба од психолошката помош, 
реализиран е и предвидениот третман и немаат видливи знаци на траума. За тие што 
имале потреба добиле и психијатриско лекување. Првата психолошка помош се 
реализира во текот во првата недела од сместувањето на жртвата во прифатилиштето, 
но, во зависност од состојбата во која се наоѓа жртвата, таа може да трае и подолго. 
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Самата психолошка помош се остварува преку интервјуто со кое се добиваат основни 
податоци за жртвата, како и процена на психичката, физичката функционалност на 
самата жртва, се прави процена на нивото на стрес на самата жртва. 
Со индивидуално советување и третман е третирано нарушувањето на однесувањето, 
на адаптацијата, како и трауматизираните реакции. Степенот на постигнати промени 
кај жртвите на трговија со луѓе е различен. Висок е кај 63 штитенички, среден кај 12, а 
низок кај 6 штитенички. 
 
 
Физичка благосостојба: Се утврди дека најголемиот број кориснички имаат став дека 
им е подобрена физичката благосостојба. „Отворена порта“ ги подмируваше 
трошоците околу здравствените, образовните услуги, и трошоците околу набавка на 
потребна документација, како и за специјализираната нега за штитеничките.  
 
 
Социјална благосостојба и позитивни интерперсонални релации 
Промените во интерперсоналните релаци и во здравата социјална средина имаа 
различен интензитет. За половина од жртвите промените во интерперсоналните 
релации се многу високи, но присутен е и низок степен на промени кај дел од жртвите 
во однос на интерперсонални релаци, каде што причините за нискиот степен на 
промените се надвор од доменот на дејствување на „Отворена порта“, односно во 
семејството, за кое може да се претпостави дека е ризик фактор, поточно не е 
подготвено да му даде поддршка на својот член, жртвата на трговија со луѓе.  
 
 
Здрава социјална средина. Средина во која престојувале жртвите пред сместувањето 
во прифатилиштето ја оценуваат како дискриминаторска од страна на семејството, 
училиштето и заедницата. По престојот во прифатилиштите штитеничките чувствуват 
подобрување на односот на социјална средина кон нив. Подобрени се односите со 
семејството, контактите со членовите на семејството, средбите со родителите и 
заемните посети. 
 
 
Во областа на образованието и тренингот од расположливите листи на корисници се 
евидентирани остврените услуги во вид на обезбедување на: сведителства, договори со 
установите за вклучување во образовниот процес, но и копии од платените сметки. Низ 
целиот процес на поддршка во прифатилиштето давани им се информации за 
можностите во однос на образованието и тренингот.  
 
 
Пристап до сервиси и можности им е обезбеден на сите жртви. Тие се информирани 
за услугите на „Отворена порта“ и на другите организации кои даваат услуги. Повисок 
степен на промени има кај штитенички во чии места на живеење има достапни 
сервиси, додека другите штитенички, кои немале достапни сервиси, не може да се 
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очекуваат промени. Во досиејата на жртвите се зачувани копии од сите документи и 
интервенции што се спроведени. За поголем дел од правата кои ги остварувале 
штитеничките остварени се контакти со установите кои се забележени во листа за 
следење на услуги за секоја штитеничка. 
 
 
Економска ситуација. Сите кориснички имале лоша економска ситуација, но и по 
напуштање на Прифатилиштето останала иста. Висок степен на промени се постигнал 
во периодот на престојот во прифатилиште со обезбедување на храна, облека, 
хигиенски материјал и сметување. Обезбедени се и средства потребни за посета на 
семејствата на жртвите. 
 
 
Мотивацијата и посветеноста на процесот на реинтеграција се остваруваше преку 
засилување на: животни вештини, обуки, советувања, завршени курсеви, итн. Се 
забележува разаличен степен на мотивираност кај жртвите, при што 48 имаат висок 
степен на мотивација, додека бројот на средно мотивирани е 19, но забележителен е и 
бројот со мал степен на мотивација – 14 штитенички. Причините за среден или за мал 
степен на промени во мотивацијата се во краткиот престој во Прифатилиштето и 
поддршката од страна на семејството. 
 
 
Правни прашања и судски постапки: Штитеничките постигнале висок степен на 
промени во однос на судските постапки со самиот факт што биле подготвени и 
учествувале во судските постапки. 
 
Процесот на реинтеграција на жртвите продолжува и со нивно повторно соединување 
со семејството и социјалната средина. Економската состојба на семејствата од кои 
потекнуват жртвите и понатаму останува ризичен фактор, минималните средства за 
живот кои најчето се во вид на социјална парична помош за лица работоспособни, 
материјално необезбедени, како и неразрешените семејни проблеми се прашања на кои 
треба да се работи ЦСР. 
 

6.10. Приказ на бројот на институциите со кои се соработувало во текот 
на престојот 

 
Во согласност со СОП, соработката на „Отворена порта“, во чии рамки функционира 
Прифатилиштето, најчесто започнува со НМУ/ЦСР, а поретко и со други 
институции/организации кои во текот на своето работење дошле во контакт или добиле 
информации за жртвата на трговија со луѓе. 
 
За разлика од малиот број на партнери кои учествуваат во пријавувањето на жртвата, 
многу е поголем бројот на институции/организации со кои стучниот тим од „Отворена 
порта“ соработува во текот на престојот на жртвата во Прифатилиштето. 
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Табела бр. 6.10. 

Приказ на бројот на институциите со кои се соработувало во текот на престојот 

Институции 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно

1. ЦСР/НМУ 6 13 15 10 9 9 5 67 

2. МВР/СВР 5 5 25 5 4 6 4 54 

3. Гинеколошка 
клиника/приватни 
ординации 

3 5 11 7 3 5 3 37 

4. Училишта (основно, 
средно, вечерно) 

1 1 3 3 3 5 4 20 

5. Истражен судија 0 0 8 2 0 4 2 16 

6. Работнички универзитет / 
занаетчиски курсеви 

2 3 2 3 2 2 1 15 

7. Инфективна клиника 0 0 4 3 2 4 2 15 

8. Амбуланта 1 4 2 1 2 2 1 13 

9. Јавно обвинителство 0 1 1 1 1 0 1 5 

10. Интернационални 
организации 

2 0 0 1 1 1 0 5 

11. Приватни студија за 
занаетчиство  

0 0 3 1 1 0 0 5 

12. Психијатриска болница 0 1 2 0 0 1 0 4 

13. Судска медицина 0 1 0 1 0 0 0 2 

14. Амбасади 0 1 0 1 0 0 0 2 

 
 
 
Најголем број контакти стручниот тим од Прифатилиштето остварил со ЦСР/ НМУ. Во 
текот на целиот престој на жртвата се воделе интензивни контакти со МВР и со 
училиштето преку соработка во однос на давање на поддршка во воспоставување на 
контакти со други установи за задоволување на индивидуалните потреби на жртвите на 
трговија со луѓе, и тоа за 67 кориснички, односно 82,72 %) потоа се воспоставени 
контакти со МВР, за 54 (66,67 %) жртви. Голем број контакти е остварен со 
гинеколошка клиника, особено со приватни ординации, за 37 (45,67 %) штитенички, а 
за 20 штитенички (24,69 %) воспоставени се контакти со училишта (основно, средно и 
вечерно) во зависност од возраста на штитеничката, како и од степенот на нејзината 
вклученост во процесот на образование пред да биде сместена во Прифатилиштето. 
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Воспоставени се контакти и со други установи, како што се истражен судија и јавен 
обвинител, во текот на судска постапка. Голем број контакти се остварени со 
здравствени институции: инфективна клиника, амбуланта, психијатриска болница и 
судска медицина. Соработката во текот на истражуваниот период, 2005-2011 година, 
укажува на подобрување и на воспоставување систем на професионална поддршка. 
Специфичноста на потребите на жртвата бара индивидуални интервенции и 
воспоставување нови соработки со институциите. 
 
 
 

6.11. Приказ на бројот на кориснички според времетраењето на престојот 
на жртвата 

 
Самиот престој на жртвите на трговија со луѓе во Прифатилиште траел различно –од 1 
ден до 18 месеци. Најголем број кориснички престојувале до 7 дена – 27, а потоа од 1-3 
месеци – 13 кориснички, додека 11 кориснички престојувале 3-6 месеци. Подолго од 
една година во Прифатилиште биле сместени 4 кориснички, додека три кориснички не 
прифатиле сместување во прифатилиштето. 
 
 

Табела бр. 6.11.  Приказ на бројот на кориснички според времетраењето на престој на жртвата 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

1 – 7 дена 1 1 19 0 3 1 2 27 
8  – 14 дена 0 0 4 0 3 0 0 7 
15 – 31 дена 1 0 1 2 0 3 0 7 
1 –3  месеци 2 3 0 4 0 1 3 13 
3 – 6 месеци 2 3 2 1 2 1 0 11 
6 – 9 месеци 0 0 0 2 0 2 0 4 
9 – 12 месеци 0 0 0 2 0 1 0 3 

12 – 15 месеци 0 0 0 0 0 0 1 1 
15 – 18 месеци 0 2 0 0 1 0 0 3 
Не престојувале 0 0 0 1 0 0 4 5 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 
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6.12. Приказ на бројот на кориснички според причината за напуштање на 
прифатилиштето 

 
Набљудувајќи ги причините за напуштање на Прифатилиштето, еден дел од жртвите 
на трговија со луѓе доброволно го напуштиле Прифатилиштето – 20, додека најголем 
број жртви 35 (43,21%) Прифатилиштето го напуштиле по завршената индивидуална 
програма за третман. Забележителен е и бројот жртви кои не можеле да ги прифатат 
условите, односно не можеле да се адаптираат во Прифатилиштето – 11 жртви. Еден 
дел од корисничките имале потреба за поинтензивен медицински третман, односно 
биле хоспитализирани. 
 
Имајќи ја во дадената можност и правото на самата жртва доброволно да го напушти 
Прифатилиштето, определен број жртви се одлучиле на тоа. Напуштањето на 
прифатилиштето треба да се планира имајќи ја предвид сотојбата во која се наоѓа 
жртвата, поддршката која може да ја добие од непосредната средина (семејството, 
роднините, пријателите), како и социјалната средина, сервисите кои постојат во 
локалната заедница. 
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Табела бр. 6.12. 

Приказ на бројот на кориснички според причината за напуштање на прифатилиштето 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

1. На барање на 
жртвата 
(доброволно) 

1 2 10 3 1 2 1 20 

2. Неприфаќање 
на условите 
(неадаптибил
ност на 
корисничката) 

0 0 3 2 3 3 0 11 

3. Завршена 
програма 

4 6 11 4 2 3 5 35 

4. Заминување 
во странство 

1 1 0 0 0 0 1 3 

5. Потреба од 
хоспитализац
ија 

0 0 1 0 2 1 0 4 

6. Подготвеност 
да се врати во 
средината 

0 0 1 3 1 0 1 6 

7. Се уште е 
згрижена 

0 0 0 0 0 0 2 2 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 
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(6) Заклучоци  

 Видот на укажаната помош на жртвите е индикатор кој покажува дека членовите  
на тимот во улога на раководители на случај, користеле некоја од улогите на 
(посредници, преговарачи, едукатори, иницијатори, кординатори) и на тој начин 
биле активно вклучени  во поддршка на жртвите во реинтеграциониот процес.  

 Медицинска помош во вид на општи лекарски прегледи, специјалистички 
гинеколошки прегледи, микробиолошки и лабараториски испитувања, тестирање за 
ХИВ, хепатит и туберкулоза, специјалистички психијатриска помош, болнички 
третмани и стоматолошки прегледи и интервенции, била обезбедена за 61,73% од 
корисничките. Истата била обезбедена согласно индивидуалните потреби на 
жртвите, но и врз основа на нивна претходна лична согласност. 

 Правна помош, во вид на соработка со Јавниот Обвинител и сведочење во судска 
постапка била обезбедена за 44,44% од жртвите сместени во прифатилиштето. Во 
сите случаи жртвите биле придружувани при давањето на изјва пред судските 
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органи од страна на адвокат/правен застапник како и од страна на членовите на 
тимот на Отворена Порта.  

 За жртвите за кои не е обезбедена правна помош причините се различни и тоа: 
неповедување на судски спор против осомничените сторители на кривично дело 
трговија со луѓе, краток временски престој на жртвата во Прифатилиште, одбивање 
на соработка на жртвата со органите на прогон, ненадминат страв од можни 
понатамошни реакции на сторителите/трговците итн.   

 Податоци покажуваат дека кај помал број на штитенички 36 (44,44%)  е обезбедено 
образование и дополнителна професионална квалификација. Малиот број на 
штитенички кои користеле услуги во рамки на образованието е поради краток 
временски престој на жртвите во Прифатилиштето или малиот интерес за 
образование. Потребата за работа на мотивација за вклучување во образовниот 
процес и неговото завршување  е едно од подрачјата на кое треба да  му се посвети 
особено внимание. 

 Само  мал број на жртви на трговија со луѓе  сместени во Прифатилиште  можеле 
да посетуваат обука на работното место и тоа 13 кориснички. Оваа констататција 
од една страна се должи на ниската возраст односно потребата од заокружување на 
образовниот процес. Исто така друг фактор кој придонел за малиот број на 
штитенички кои посетувале обука на работно место е и ниското образовно ниво на 
жртвите на трговија со луѓе, кој не им овозможува да имаат пристап до останатите 
услуги кои се на располагање. 

 Се работи на четири области за обезбедување на документација се: 

 Социјална заштита (решение за сместување) 

 Образование (потврди и сведителства) и 

 Здравствена заштита (здрвствени картони и здравствена книшка). 

 Лична документација (ИМKР, лична карта и пасош) 

 Може да се забележи дека кај поголем број на жртвите со процесот  на поддршка 
постигнати се позитивни промени и тоа кај 55 жртви, а кај останатите 26 жртви  не 
се постигнати промени. Кај жртвите кај што не се постигнати промени причините 
се различни, но најизразена причина е краткиот престој на жртвата како и 
неподготвеност за промени.  

 Процесот на реинтеграција на жртвите продолжува со нивно повторно соединување 
со семејството и социјалната средина. Економската состојба на семејствата од кои 
потекнуват жртвите и понатака останува ризичен фактор. Минималните средства за 
живот кои најчето се во вид на социјална парична помош за лица работно способни, 
материјално  необезбедени како и на неразрешени семејни проблеми се прашања на 
кои треба интензивно да им посвети внимание  Центарот за Социјални Работи.  

 Соработката  во текот на период  кој што е истражуван 2005-2011 година  укажува 
на воспоставен систем кој со текот на годините кои се анализираат е  подобрен во 
насока на систем на професионална поддршка. Специфичноста на потребите на 
жртвата бара индивидуални интервенции и воспоставување на нови соработки  со 
институциите. 

 Посради постоењето на можноста и правото на самата жртва доброволно да го 
напушти прифатилиштето, одреден број на жртви се одлучиле на тоа. Напушатњето 
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на прифатилиштето треба да се планира имајќи во предвид сотојбата во која се  
наоѓа жртвата, поддршката која може да ја добие од  непосредната средина 
(семејството, роднините, пријателите), како и социјалната средина т.е. сервисите  
кои постојат во локалната заедница. 
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