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Со задоволство ви го преставуваме Годишниот извештај на Отворена Порта за
2014 година.
Стремејќи се да ја исполниме нашата мисија, во 2014 година остваривме низа на
успеси и резултати насочени кон борбата против трговијата со луѓе. Спроведoвме повеќе
од 10 проекти, едуциравме професионалци, млади и пруживме директна поддршка и
заштита на 14 тргувани лица. Емоционална и психо-социјална поддршка и советување
беше обезбедено на 395 јавувачи на СОС телефонската линија.
Оваа година започнавме со спроведување на програмата за ранливи категории на
лица во процес на мигрирање преку која се помогна на 55 лица(непридружувани
малолетници баратели на азил ,семејства кои се баратели на азил, самохрани родители
со деца кои се баратели на азил, ранливи категории на лица кои имаат потреба од
стручна помош и поддршка).
Преку меѓународна и национална кампања се се зголеми свесноста на јавноста за
проблемот на трговија со луѓе со акцент на трудова експлоатација како форма која се
почесто е застапена во државата и светот. Во 2014та се покрена и прашањето за за
проактивна и координирана идентификација на трговијата со луѓе, особено заради
трудова експлоатација. Во текот на 2014 година како и во изминатите години Отворена
Порта спроведе заеднички активности со Националната Комисија за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција и други надлежни институции.
Се лобираше за правото на надомест на штета(компезација) за жртвите преку
директен пристап до донесувачите на одлуки и медумска кампања.
Преку проектот Не ми го одземајте моето детство отворено се зборуваше со
родителите и младите за негативните последици и ризици по однос на психофизичкиот раст и развој на децата, кои произлегуваат од раните детски бракови, како и
нивната поврзаност со насилството, трговијата со луѓе и сиромаштијата. Трговијата со
луѓе и состојбата на жртвите и нивниот живот и понатаму останува во центарот на
нашето постоење за унапредување на човековите права и борбата против социјалната
исклученост и нееднаквост.
На крајот сакаме да потенцираме дека нашата борба за враќање на достоинството
на жртвите од трговија со луѓе, заштита и промоција на нивните права како човекови
права продолжува. Отворена Порта ќе продолжи да работи со непронценливо
партнерство од голем број на донатори, соработници и партнери.
Претседател
Јасмина.Д.Рајковска
Програмски директор

М-р. Марија Тодоровска
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ВИЗИЈА-



НАШАТА МИСИЈА - Отворена Порта е здружение на граѓани, кое ги

ОТВОРЕНА ПОРТА Е водечка самоодржлива организација во
Македонија, препознаена на национално и меѓународно ниво по својата
посветеност, истрајност и професионалност, како и фокусираност на
потребите и интересите на тргуваните лица и ранливите групи.
Главна определба на Отворена Порта е создавање на општество
ослободено од нееднаквост, сиромаштија, дискриминација, насилство и
трговија со луѓе, каде во целост се почитуваат човековите права и постојат
еднакви можности за социо-економска независност на сите граѓани.

промовира човековите права и ги застапува интересите и потребите на
лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе преку
превенција, социјална поддршка и лобирање на национално и европско
ниво преку членството во Ла Страда Интернационална- Европска мрежа за
борба против трговија со луѓе.
НИЕ обезбедуваме заштита, зајакнување на капацитетите и интеграција
на тргуваните лица и другите ранливи групи во општеството.



Човековите права мора да бидат основата за било која стратегија за борба

против трговијата со луѓе.
Доверливост и чување на личниот идентитет, невиктимизирачко и
недискриминирачко однесувње во поддршката на жртвите на трговија со
луѓе.







Да ги заштити и задоволи потребите на ЖРТВИТЕ на трговија со луѓе и да
ги поддржи во процесот на реинтеграција во средината и семејството.
Да им обезбеди индивидуално и семејно советување, олеснување на
пристапот до соодветни услуги на локално ниво и долгорочна
емоционална поддршка на ЛИЦАТА ПОД РИЗИК од трговија со луѓе и
тргувани лица.
Да им обезбеди социјална поддршка на БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ.
Да им пружи индивидуална поддршка на родителите и
ДЕЦАТА
ПОВРАТНИЦИ од земјите на ЕУ со цел полесно вклопување во
општествената средина.
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Да ја намали ранливоста на МЛАДИТЕ од основните и средни училишта,
факултети преку зајакување на знаењата, вештините и способностите да
донесуваат информирани одлуки.
Да ги зајакне ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ од различни институции и
организации кои имаат или би можеле да имаат контакт со високоризични групи или лица жртви на трговија(полицијата, локалната
самоуправа, Народниот правобранител, обвинителството, социјални
работници, судии, просветни работници ); синдикатите, амбасади,
новинарите, новинари, невладини и меѓународни институции;
Да ги унапреди постоечките но и да развива нови механизми за
подобрување на ВОЛОНТЕРСТВОТО, како и да ја зголеми видливоста и
вредноста на волонтерската работа.
Да ја информира ЈАВНОСТА за
заштитините мерки од трудовата
експлоатација и трговијата со луѓе

НАЦИОНАЛНО НИВО


БУДНОСТ- Национална мрежа за борба против трговија со луѓе составена
од 10 локални организации

МЕЃУНАРОДНО НИВО


Ла Страда интернационална е Еврпоска мрежа за превенција од трговија
со луѓе која што се стреми да ја подобри позицијата на жените, да ги
промовира нивните права вклучувајќи го и правото да мигрираат и да
работат во странство, како и да ги заштити од насилство и злоупотреба. Ла
Страда мрежата се состои од 8 организации од Белорусија, Бугарија, Чешка
Република, Македонија, Молдавија, Холандија, Полска, Украина и
интернационалниот секретаријат со седиште во Амстердам, Холандија.
Ла Страда мрежата е насочена кон кон проширување на меѓународната
соработка, размена на знаења, информации и искуства, помеѓу нејзините
членови и давање поддршка на невладини организации за прашањето на
трговијата со луѓе



Глобалната Алијанса против трговија со жени (GAATW) The Global
Alliance Against Traffic in Women (GAATW) е основана во 1994 година на
конференцијата во Chiang Mai, Тајланд, каде учесниците беа
заинтересирани за современиот дискурс и активизам околу трговијата со
жени. Алијансата е колективна одлука за разберање на елементите на
трговија со луѓе од гледна точка на човековите права, со цел да се подобри
животот на жените жртви на трговија. Денес, Алијансата прерасна во
светска мрежа на повеќе од 100 организациски членови и широка заедница
на партнери и сојузници.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ ВО БОРБАТА
ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ СО ИНСТИТУЦИИТЕ НА СИСТЕМОТ
Национална соработка
Во текот на 2014 година Отворена Порта го продолжи меморандумот за
соработка со Министерството за труд и социјална политика во однос на
фукционирање на Центарот за жртви на трговија со луѓе.
Потпиша меморандум за соработка со Министерство за труд и социјална
политика и Претставништвото на Високиот комесаријат за бегалци при
Обединетите Нации во Скопје за обезбедување на услуги во Центарот за баратели
на азил и имплементација на Програмата за интеграција за лица баратели на азил.
Во текот на месец јули 2014 година потпишана соработка со Центарот за
социјална работа во Скопје и Отворена порта за истражување на состојбата на
децата на улица кои мигрираат и нивните семејства.
Отворена Порта присуствуваше на редовните работни средби на Националната
Комисија, Секретаријатот и Подгрупата за борба против трговија со луѓе.
Отворена Порта учествуваше во работната група за изготвување на програмата за
реинтеграција и ресоцијализација на деца/ возрасни жртви на трговија со луѓе
Отворена Порта учествуваше во работната група за изготвување на индикатори
за идентификација на лицата жртви на трговија со луѓе .
Национална конференција за проактивна и координирана борба против
трговија со луѓе со фокус на трудова експлоатација -Промоција и примена на
индикаторите за идентификација на жртви на трговија со луѓе.
Идентификацијата
на жртвите
на
трговијата со луѓе продолжува да биде еден
од најголемите предизвици во борбата
против овој феномен не само во Македонија
туку и во светот.
За жал, и денес, после толку донесени
конвенции, стратегии и мерки многу од
жртвите остануваат неидентификувани и, како последица, се предмет на
континуирана експлоатација,
без можност за пристап до правата.
Идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе, или потенцијалните жртви, е
првиот чекор кон обезбедување на помош и заштита и е од витално значење за
обезбедување на нивните човекови права.
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Затоа во рамки на Неделата за борба против трговија со луѓе во Р.
Македонија, , Отворена Порта во соработка со Националната комисија за борба
против трговија со луѓе и илегална миграција јана 5 декември 2014, ја
организираше Националната конференција за проактивна и координирана борба
против трговија со луѓе со фокус на трудова експлоатација -Промоција и примена
на индикаторите за идентификација на жртвите на трговија со луѓе.
Конференцијата ги собра на едно место сите релвантни актери во борбата против
трговијата со луѓе во Р. Македонија за да се консолидираат напорите за
проактивна и координирана идентификација на трговијата со луѓе, особено
заради трудова експлоатација. Во таа насока, на конференцијата се разгледаа
предизвиците со кои што се среќаваат професионалците при идентификација но
исто така и се дадоа конкретни препораки за подобрување на идентификацијата
на жртвите на трговија со луѓе.
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ВКЛУЧЕНОСТ
СПРАВУВАЊЕТО СО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

НА

ЈАВНОСТА

ВО

Спроведување на кампањи за информорање на јавноста за различни форми
на трговија со луѓе
Кампања Крени го гласот против трговијата со луѓе
Новата кампања на Отворена Порта, Крени го гласот против трговијата со луѓе
има за цел да придонесе во борбата против трговијата со луѓе со посебен фокус на
трудова експлоатација, зголемување на јавната свест во однос на овој проблем
посебно помеѓу младите, и да придонесе во подобрување на идентификацијата и
подобрување на сервисите за жртвите. Кампањата е дел од 18 месечниот проект
финансиран од Европска Комисија.
За потребите на кампањата беше спроведено истражување со цел да се испита
свеста, перцепцијата и разбирањето за експлоатација на трудот и проблемот на
трговија со луѓе меѓу македонските граѓани.
Првиот анимиран ТВ спот е создаден врз основа на вистински настан и во 22
секунди ја прикажува ситуацијата на трудовата експлоатација како форма на
трговија со луѓе, начинот на измама, положбата на жртвата, и недостатоците на
правниот систем. ТВ спотот е изработен на македонски јазик и поддржан со
англиски и албански превод. На следниов линк можете да го погледнете првиот
ТВ Спот:
https://www.youtube.com/watch?v=Bd4gkxQhblI&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=pcjpJLGnlzI со албански превод
Банер со порака Крени го гласот против трговијата со луѓе е креирани со цел на
промовирање на кампањата помеѓу широката јавност преку социјалните медиуми
и афирмирање на СОС телефонската линија запомош од трговија со луѓе. Банерот
е промовира на неколку забавни веб порталиhttp://majkatiitatkoti.com/
http://www.kurir.mk и др/ како и на социјалните мрежи.
Во рамките на истата кампања се објавија и јавни огласи за избор на најдобар
мултимедијален средношколски производ и оглас за избор најдобра
новинарска статија на тема трговија со луѓе.
Наградите ќе бидат доделени во 2015 година. Овој проект Отворена Порта го
спроведува во партнерство со Ла Страда Интернационал од Холандија.
Кампања USED IN EUROPE:
Трговија со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
Меѓународната мрежа Ла Страда Интернационал, во соработка со 28 партнерорганизации ширум Европа, го одбележи 18ти Октомври- Европскиот ден за
борба против трговијата со луѓе со отпочнување на кампањата USED IN EUROPE:
Трговија со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент.. Оваа
кампања е единствена која на интернет овозможува детален преглед на
поголемите случаи во последните десетина години во Европа. Со голема поткрепа
од НВОи, медиумите и разните истражувања, се добива преглед на севкупната
ситуација во сите европски земји.

Погледнете:

ИЗЈАВА НА МЕЃУНАРОДНАТА МРЕЖА ЛА СТРАДА ПО ПОВОД ЕВРОПСКИОТ ДЕН ЗА БОРБА
ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
СООПШТЕНИЕ ЗА ПЕЧАТ- ЛА СТРАДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ
САКАТЕ ДА ДОЗНАЕТЕ ПОВЕЌЕ ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ? ПОСЕТЕТЕ ЈА НОВАТА ВЕБ
СТРАНА:USEDINEUROPE.COM
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Ширење на превенцијата и едукацијата
ранливите групи

од трговија со луѓе

помеѓу

Делење на едукативни материјали
Во текот на недела за борба против трговија со луѓе волонтерите на Отворена
Порта делеа превентивни материјали на фреквенти места во Скопје- Градски
трговски центар,City Mall, Capitol Mall, Vero Centar, како и на локациите каде што
има голема концентрација на млади како што се факултетите и студентските
домови.

Делење на материјали за Европскиот ден против трговија со луѓе во Р.Македонија кој
се одбележа со централен настан на Филозофскиот факултет во Скопје. Информативните
материјали во вид на постери и брошури им беа поделени на младите а истовремено им
се презентира видео спот и мобилна апликација. Овие материјали се дел од Европската
Кампања Искористени во Европа и Кампањата Спречи, Заштити, Надомести. На овој
настан претставниците на Отворена Порта директно одговараа на прашања на
студентите поврзани со трговијата со луѓе и трудовата експлоатација. Истовремено
Отворена Порта им порача на студентите што е можно повеќе да се информираат за
своите права особено кога заминуаваат да работат во странство, да осознаат повеќе за
тоа како да ги препознаат ризиците, каде да се информираат и како да се заштитат.
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Спроведување на работилници
Се спроведоа 4 работилници за 127 деца на тема „ Да се мажам или не“ со цел
зголемување на превенцијата и заштитата на децата Роми од принудни/детски
бракови и трговија со луѓе. Работилниците се одржаа во Скопје, Штип и Делчево.
Се оддржаа и 3 работилници со 93 родители за подигање на свеста од раните
принудни/детски бракови/ наменети за Ромска популација кои што се спорведоа
во Скопје, Штип и Делчево.
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Панел-дискусија во “Американското катче”-Скопје организирана од страна на
Американската амбасада. Покрај преставници од Министерството за Труд и
Социјална политика, свое излагање имаше и преставничка од Отворена
Порта ,која ја презентираше улогата и значењето на невладините организации во
насока на давање помош и поддршка на жртвите од трговија со луѓе.Целта на
оваа панел дискусија беше зголемување на свеста на младата популација за
постоењто на проблемот на трговија со луѓе.
Превенција преку СОС линијата
Во текот на 2014 година СОС –линијата за помош од трговија со луѓе ја продолжи
својата работа ,секој ден од 08-20 часот, 7 дена во текот на неделата .За периодот
јануари – декември 2014, 395 јавувачи се обратија на телефонската линија со цел
да добијат информации, емоционална и психо-социјална поддршка и асистенција.
Осум студенти од Институтот за социјална работа и социјална политика имаа
практична работа во Отворена порта каде го унапредија своето знаење од областа

на трговијата со луѓе. Одржани се обуки за превенција за трговија со луѓе, обука
за советување на СОС линија за помош од трговија со луѓе, обука за училишна
култура, обука за презентациски вештини , обука за техники на наставата. Како
потврда за својата успешна практична работа , на 12. декември 2014 во Штип се
оддржа церемонија за доделување на сертификати на сите студенти кои
учествуваа во проектот „Зајакнување на капацитетите на идните професори и
социјални работници во мулти-етничка средина.“
Зајакнување на капацитетите за реализација на превентивни активности
Во текот на месец февруари 2014 ,Отворена Порта спроведе 11 работилници на
тема : Превенција и едукација од трговија со луѓе со децата од осмо и деветто
одделение. Главната цел беше,запознавање на децата со проблемот трговија со
луѓе при што посебно внимание се посвети на начинот на кој што децата се
вовлекуваат и методите кои што се користат за заштита. Беше поттикната
дискусија со помош на користење на анимиран филм и презентација.
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Дополнително во текот на работилниците беа вклучени и 13 наставници од
основното училиште .
Отворена Порта спроведе обука наменета за професорите од средното училиште
Наум Наумовски Борче од Пробиштип. Оваа обука беше наменета за едуцирање на
професорите за проблемот на трговија со луѓе со цел зајакнување на нивните
капацитети за превенција, идентификување и упатување на случаи на трговија
со луѓе. Оваа активност беше организирана од општина Пробиштип со поддршка
на ГИЗ. Покрај Отворена Порта свое учество на работилиницата имаше и
преставник од МТСП кој ја презентираше улогата на Националниот механизам за
упатување-МУ и институциите за спречување на трговија со луѓе.
Во периодот од 9-12.10.2014 во Охрид, Отворена Порта како една од партнер
имплементирачките организации на проектот Јакнење на капацитетите на
идните професори во мулти-етничка средина, одржа обука на 62 студенти од
педагошки факултет од Битола,Скопје,Тетово и Штип ,Инстутот за педагогија и
Институт за социјална работа и социјална политика.
ЗАСТАПУВАЊЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ПРАВАТА НА ТРГУВАНИТЕ ЛИЦА ЗА
СООДВЕТНА ЗАШТИТА И ПОМОШ
Истражувања
Во рамки на проектот Следење на ситуација на децата вратени од земјите членки
на ЕУ ,Отворена Порта спроведе истражување со цел да се утврдат причините за
враќањето на овие лица од земјите на ЕУ ,како и текот на нивната реинтеграција
во средината во која што живеат.
Длабинска анализа и истражување за оценка на квалитетот и достапноста на
социјалните услугите за жртвите од трговија со луѓе во однос на правда,
реинтеграција и директна поддршка во Р. Македонија беше реализирано во текот
на известувачкиот период. Ова истражување е дел од меѓународното
истражување на GAATW каде се вклучени Тајланд, Индија, Индонезија, Непал,
Австрија, Колумбија, Еквадор, Мексико, Перу, Шпанија, Швајцарија, Германија и
Македонија.
НВО Отворена Порта во координација со Националната Комисија за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција во рамките на проектот Марио 2 ,,Да ги
заштитиме децата во движење“, спроведе и транснационално истражување за
деца во движење. Главни цели на истражувањето беше да се овозможи подобро
разбирање на феноменот деца во движење како и на адекватноста и ефикасноста
на постојните системи на детска заштита како одговор на нивните потреби.
Спроведени три истражувања: „Социјални услуги за жртви на трговија со луѓе во
Р Македонија„, „Ризик фактори во семејството и трудова експлоатација на деца‘‘ ,
Идентификација, трудова експлоатација и заштита на тргуваните лица во
Република Македонија.
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На регионално ниво се подготвија три компаративни анализи за најдобри
практики на обештетување во Холандија и Франција и другите Европските земји,
кои треба да послужат како основа за креирање на предлог законот.
На национално ниво се изготвија две анализи за обештетување на жртви на
трговија со луѓе во Македонија„ Анализа на правото на компензација и усвоените
политики за компензација за жртвите од трговија со луѓе во Македонија‘‘ и
„Обесштетувањето на жртвите на трговија со луѓе во Република Македонија‘‘
Кампања„ Спречи,
Заштити,Надомести“
Новата кампања за застапување на Отворена Порта „Спречи, Заштити,
Надомести“ има за цел да го актуализира проблемот за пристапот на правото на
компезација на жртвите од трговија со луѓе во регионот и различните модели
според кои ова право е регулирано. Кампањата, која е дел од проектот „Балкан
Делувај Сега! (против трговијата со луѓе) е насочена кон зголемувње на
јавната свет, како и поттикнување на сите надлежни институции да превземат
активен и ефикасен пристап за правата на жртвите од трговија со луѓе, како и на
правото на компезација.
Со спроведување на кампањата„ Спречи, Заштити, Надомести“ сакаме до
широката јавност да го приближиме правото на надомест на жртвите на трговија
со луѓе и начините за негово остварување. Проблематиката на компензација на
жртвите на трговија со луѓе во Р Македонија е релативно нова и нејзината
актуелизација е од поново време со оглед на се поголемиот број на жртви на
трговија со луѓе кои се наоѓаат на маргините на општеството и на кои им е
потребна помош и заштита. Државните институции во изминатите години
правеа извесни напори насочени кон подобрување на законската и
институционалната рамка во однос на подобрување на положбата на жртвите на
кривични дела. Што се однесува на примена на законите и заштита на правата за
компензација на жртвите на трговија со луѓе треба да се направат одредени
подобрувања во насока на законски измени и тие да се применат во пракса.
За потребите на кампањата е изработена и дизајнирана нова веб страна која е
фокусирана на проблемот на компезација на жртвите од трговија со луѓе. http://nadoknadimo.org/. Сајтот содржи материјали и примери на разлините
модели преку кои се регулира правото на надомест –компезација во земјите во
регионот. На повеќе јазици на сајтот, можете да најдете информации и
статистички податоци за трговијата со луѓе во регионот, за правото на
компезација и законските рамки според кои ова право е регулирано, како и
информација за европските проекти во рамки во кој се спроведува оваа кампања.
Анимиран ТВ спот кој на кратко ја прикажува ситуацијата на трговија со луѓе,
како и положбата на жртвата по излезот од ланецот на трговија со луѓе.
Прикажани се проблемите со кои жртвата се соочува, како и недостатоците на
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правниот систем кои би требало жртвите да ја добијат и да и се овозможи
остварување на нејзините права.
Линк:https://www.youtube.com/watch?v=_eblHm3Mxjc&feature=youtu.be
Лифлети и постери кои се креирани со цел на релевантните актери,
институции детално да им се објасни проблемот и пристапот на правата на
жртвите од трговија со луѓе.

Во рамките на кампањата беше подготвена мобилна апликација достапна
на Android и iOS платформа. BAN Human Trafficking е мобилна апликација која
има за цел едукација и превенција од проблемот од трговија со луѓе. Преку
интерактивна игра, корисниците можат да се запознаат со различните видови на
експлоатација на жртвите на трговија со луѓе.
Играта овозможува да се помине низ сите фази низ кои што поминуваат
жртвите на трговија со луѓе. Мобилната апликација може да се превземе на: BAN
Human Trafficking апликација на Google Play Store и iOS App Store.
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ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА ЗАШТИТА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ
КАПАЦИТЕТИ НА ТРГУВАНИТЕ ЛИЦА И ДРУГИТЕ РАНЛИВИ ГРУПИ
Директна помош и заштита
Отворена Порта продолжи да обезбедува тековно функционирање на Центарот за
жртви на трговија со луѓе - ЦЛЖТЛ преку овозможување на сменска работа на
социјалните работници од ОП во Центарот како и пружање на стручна помош и
советување на 5 лица кои беа вклучени во програмата за директна поддршка, а со 9
лица продолжија тековните советувања и активности за нивна реинтеграција во
општеството.
Отворена Порта обезбеди стандарден пакет на услуги за задоволување на
основните потреби (храна, облека и хигиенски пакети) за сите 14 лица вклучени во
програмата за директна подршка.
Правна помош е обезбедена за 5 лица вклучени во програмата за социјална
асистенција, само 1 лице се појави пред истржен судија за давање на изјава во однос
на судската постапка.
Основен пакет од медицинска помош е обезбедена за 12 жртви вклучени во
програмата, додека за 7 лица се обезбедени специјализирани прегледи и соодветни
лекарства.
Психо-социјално советување е обезбедено за сите 14 лица жртви вклучени во
програмата.
Две жртви беа вклучени во образовниот процес во средно образование, кои
вонредно ја посетуваа наставата.
На една жртва и беше овозможено вклучување во неформално образование и
стекнување со знаења на странски јазик преку настава во приватно училиште за
таа намена.
Една жртва беше поддржувана во осамостојување на своето живеење преку давање
на различни видови на помош и поддршка
Во текот на известувачкиот период беше обезбедено дополнителна опрема ( кревет,
душек, столици, бела техника ) и ваучер за храна за ЦЛЖТЛ. Средствата за оваа
опрема беа обезбедени од кампањата ,,Пресечете ги конците на трговијата со деца‘‘ .
Со цел олеснување на пристапот на пазарот на трудот Отворена Порта обезбеди
курс за козметичарки за 2 штитенички , курс за странски јазик 1 штитеничка
Придружна социјална работа за социјално ризични категории е наменета за
лица под висок ризик од трговија со луѓе и тргувани лица и обезбедува
 индивидуално и семејно советување,
 олеснување на пристапот до соодветни услуги на локално ниво и
 долгорочна емоционална поддршка.
Отворена Порта продолжи со реализација на активностите предвидени во
програмата во Скопје, Прилеп, Свети Николе, Струга, Охрид и Пробиштип. Тимовите
на социјални работници од придружна социјална работа во текот на 2014 година
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продолжија со давање поддршката на 20 лица во ризик од трговија со луѓе и
нивните семејства, упатени од ЦСР.
Во периодот се реализираше третата и последна фаза на проектот „ Следење на
ситуацијата на децата вратени од земјите членки на ЕУ“. Во текот на целиот проект
20 деца и нивните семејства кои беа вклучени во проектот добиваа континуирана
психо-социјална помош и поддршка, и беа вклучени во индивидуална и групна
советодавна работа насочена кон нивно зајакнување и давање насока за менување
на начинот на живеење. Децата и семејствата беа запознаени со состојбите и
политиките на земјите членки на ЕУ. Сите деца беа вклучени во образовен процес,
од кои 12 посетуваат редовна настава, а 8 се вклучени во посетување на вонредна
настава. На сите семејства им беше обезбедувана хуманитарна помош која ја
добиваа секој месец.
Програма за поддршка на баратели на азил
Отворена порта спроведува програма за Ранливи категории на лица во процес на
мигрирање кои имаат потреба од итна интервенција, стручна помош и поддршка во
Р. Македонија. Програмата се однесува на лица кои се сместени во Центарот за
баратели на азил, а припаѓаат во следниве категории на лица:
 Непридружувани малолетници баратели на азил;
 Семејства кои се баратели на азил;
 Самохрани родители со деца;
 жртви на сексуално и родово базирано насилство.
Целите на програмата се повеќекратни и вклучуваат помош на сместените лица
полесно и поуспешно да се вклучат во тековните процеси на општественото
живеење, односно успешна интеграција во општеството. Дополнително целта е да
спроведе социјална односно општествена медијација помеѓу потребите на овие
лица и системот за подршка кој е креиран од страна на државата и им стои на
располагање на барателите на азил.
Со спроведување на програмата им помогнавме на сместените лица полесно и
поуспешно да се вклучат во тековните процеси на општественото живеење, односно
успешна интеграција во општеството и здобивање со основни познавања на
Македонскиот јазик и корисно и организирано поминување на слободното врме во
Центарот за азил. Со програмата се опфатија 55 лица непридружувани малолетници
баратели на азил, семејства кои се баратели на азил, самохрани родители со деца
кои се баратели на азил, ранливи категории на лица кои имаат потреба од стручна
помош и поддршка.
Меѓународна соработка
Отворена Порта учествуваше на 19 интернационални и регионални средби, каде
што разменуваше искуства со останатите учесници.
- На 11.03.2014,Отворена Порта беше домакин на состанокот на партнерите од
проектот “Балкан Делувај Сега” од Србија, БиХ, Хрватска, Франција, Холандија и
Македонија. Во рамките на овој настан се спроведе и Дводневната обука за
анализа во однос на трговија со луге која обука придонесе за зајакнување на
капацитетите на НВО од регионот. Дополнително, обуката беше насочена кон
создавање на мониторинг алатка која ке им помогне на учесниците успешно да
спроведуваат мониторинг и евалуација на програмите кои се спроведуваат во
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наведените земји. Оваа алатка ке помогне во креирање на препораки за
подобрување на полето на трговија со луге. Преку работата во групи беа разгледани
примери на различни концепти на мониторинг, како и развивање на практични
вештини за користење на мониторинг алатката.
Од 1- 7 јуни 2014 во Јахорина, БиХ се оддржа партнерскиот и мониторинг состанок
во рамките на проектот “Балкан Делувај Сега” На овој состанок беше спреведена и
дводневна обука насочена кон создавање на мониторинг алатка потребна за
подобрување на политиките за борба против трговија со луѓе.

-Од 19-23 мај 2014 во Солун, Грција се оддржа регионална посета за размена на
искуствата за трговија со деца .Претставник од Отворена Порта заедно со уште 5
претставници од невладини организации од Босна и Херцеговијна, Црна Гора,
Србија поминаа еднонеделна студиска посета во Грција. Организацијата АРСИС од
Грција беше домаќин организација која што им овозможи на учесниците одблиску
да се запознаат со системот на заштита на децата со посебен фокус на децата-жртви
на трговија. АРСИС е организација која што има долгогодишно искуство во
спроведување на активности наменети за децата кои што се изложени на ризик,
децата во движење како и оние деца кои што се жртви на насилство и
експлоатација.Преку методот, учење преку практична настава, учесниците на
студиската посета спроведуваа работа на терен со деца на улица,им приоѓаа
зборуваа со нив.
-Отворена Порта е дел од двегодишниот регионалниот проект против трговија со
деца кој што ги обединува организациите од Грција, Македонија, Босна и
Херцеговијна, Црна Гора, Србија, Албанија и Косово, финансиски подржан од
Република Франција, имплементиран преку ОБСЕ мисијата во Македонија.
-Во Рамките на ПРЕЦЕДЕ мрежата во месец септември во Белград- Србија, одржана
конференција „Моќта на раниот детски развој во градење на мирот во
Европа“.Учесниците имаа можност да ги унапредат своите капацитети во
почитувањето на различностите, спречување на предрасудите и дискриминацијата
во работа со деца,унапредување и подобрување на средината за децата од
предучилишна возраст и нивните семејства да растат и да се развиваат во
мирољубива општествена средина. Домаќин на конференцијата беше „Помоќ деци
“ од Белград.
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- Месец октомври, 2014 во Белград, Република Србија Отворена Порта учествуваше
на регионална конференција на тема "Пристап до правото на надомест на штета на
жртвите на трговијата со луѓе во регионот" . Присутните имаа можност да
дискутираа за предизвиците во оваа област, разгледуваа стратегии и решенија за
ефективно остварување на правото на надомест на штета на жртвите на трговија со
луѓе, фокусирајќи се на изнаоѓања на решенија за надминување на постоечките
проблеми.

- Учество на Интернационален конгрес на членките на GAATW- Тајланд, Банког. Над
100-тина експерти посветени на борбата против трговијаta со луѓе, миграција и
женските права , од различни страни на светот се обединија во интернационалниот
конгрес по повод одбележување на 20 годишнината од постоењето на Глобалната
Алијанса против трговија со жени (GAATW). Банког,Тајланд ги собра на едно место
членките на Алијансата и партнерите со цел да се направи ревизија на успесите и
достигнувањата во последните 20 години од полето за борба против трговија со
луѓе ,но и да се постават нови цели и насоки за во иднина . Учесниците меѓу кои и
Отворена Порта дискутираа на повеќе теми: потрагата за работа и
миграција ,женски права,финансирањето и одговорноста на ант-трафикинг
организациите. Отворена Порта го презентираше своето искуство во заштита и
реинтеграција на тргуваните лица како и резултатите од истражувањето
спроведено на национално ниво.
- Студиска посета во Франција, Парис организирана од ОБСЕ фокусирана на размена
на искуства и информации во однос на сузбивањето на трговијата со деца.
- Работна посета во Албанија организирана од Американска Амбасада - Размена на
искуства и информации помеѓу вклучени актери во борбата против трговија со луѓе
од владини институции и невладини организации од Балканот.
- Учество на презентација на моделот на позитивна девијација во Албанија.
- Состанок на извршниот одбор на Ла Страда Интернационал во Прага, Чешка на кој
што се разгледуваа приоритетите и насоките за понатамошно дејстување на
мрежата.
- Завршна конференција на грантисти од СФС програма во Брисел - Белгија.
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СОЗДАВАЊЕ НА МЕХАНИЗАМ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКА ОДРЖЛИВОСТ
Во текот на месец декември 2014, беше спроведена обука од страна на УНХЦР за
подигање на свеста за сигурност и справување со ризици по безбедноста каде
претставници на Отворена порта се здобија со основи знаења за ефективна заштита,
лична безбедност, примена на безбедносни мерки, интерперсонални вештини,
контрола на топлпа и безбедност потребни за работа во Центарот за азил.
Во текот на 2014 година Отворена Порта направи чекор во однос на
организациската одржливост преку концептот на социјално преприемништво. Во
2014 се разви бизнис план за социјалното препријатије Детска порта, кој ќе биде
во сопственост на НВО Отворена Порта-Ла Страда Македонија. Детска порта е
центар кој нуди серија на активности наменети за физички, емоционален и
социјален развој на децата и градење на позитивни социјални и образови вештини ,
како и активности наменети за родителите. Центарот ќе нуди активности како за
помалите така и за поголемите деца. Профитот од бизнисот ќе се користи за
одржување на програмите за социјална интеграција наменета за жртвите на
трговијата со луѓе и ризични групи како главни корисници на НВО Отворена порта
со акцент на децата кои се во ранлива состојба.
со цел отварање на бизнисот беа обезбедени 23000 евра од КБФ и ГИЗ. Се повикува
јавноста, донаторите и институциите да ја поддржат активноста и да инвестираат
во бизнисот со време, пари и други добра. Центарот Детска Порта се планира да
отпочне со работа до крајот на 2015 година.

Буџет
Донатор/и
Временска рамка
Партнери во
имплементацијата

8 829327 денари
Американска амбасада, ТДХ , КБФ фондација,
Влада на Република Македонија, Европска Унија,
ОБСЕ, УНХЦР, УСАИД
Јануари- Декември 2014 година
Секретаријат, Институции и НВО од Македонија,
регионот и меѓународно ниво.

Годишен извештај 2014
Здружение за акција против наслство и трговија со луѓе-Отворена Порта

19

НВО ОТВОРЕНА ПОРТА СКОПЈЕ
Ул.Сава Ковачевиќ бр. 1А Скопје-К. Вода
ЕДБ 4030000400310
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2014-31.12.2014

Приходи
1

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

238.162,00
ден.

2

Приходи од проекти грантови

8.825.702,00
ден.

3

Пренесен вишок од минатата година

6.081.807,00
ден.

Вкупни приходи

15.145.671,00 ден.

Трошоци
1 Трошоци за банкарска провизија
2 Трошоци од негативни курсни разлики
3 Трошоци за помошен потрошен материјал
4 Трошоци за бруто плати
5 Авторски договори
6 Услуги по договор за дело
7 Трошоци за осигурување на вработени лица
8 Трошоци поврзани со работењето на организацијата
9 Трошоци за опрема, машини за сметање, компјутери и сл.)
10 Комунални трошоци (струја, парно, вода...)
11 Трошоци за непроизводствени услуги
12 Трошоци за извршени услуги од граѓани
13 Трошоци за образовни услуги
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38.172,00
ден.
3.573,00
ден.
80.790,00
ден.
3.785.229,00
ден.
1.459.407,00
ден.
258.776,00
ден.
210.128,00
ден.
3.984,00
ден.
104.148,00
ден.
160.344,00
ден.
51.704,00
ден.
81.108,00
ден.
331.271,00
ден.
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14 Трошоци за учество на семинари, советување, обуки и сл.
15 Трошоци за угостителски услуги за проектни активности
16 Останати расходи
17 Трошоци за наменина од физички лица
18 Издатоци за реклама
19 Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија
20 Пренесени средства на други субјекти
21 Патни трошоци за проектни активности

Вкупни трошоци
Данок на непризнати трошоци за 2014 година
Наменски средства за 2015 година

83.264,00
ден.
446.001,00
ден.
78.842,00
ден.
199.344,00
ден.
2.688.137,00
ден.
380.723,00
ден.
1.206.912,00
ден.
581.597,00
ден.
12.233.454,00 ден.
21.012,00
ден.
2.891.205,00
ден.

Биланс на состојба на 31.12.2014 година

Средства
1 Основни средства
2 Денарска сметка
3 Девизна сметка
4 Побарување за даноци од државата

Вкупни средства

240.277,00
ден.
2.293.227,00
ден.
597.182,00
ден.
796,00
ден.

2.891.205,00 ден.

ОБВРСКИ
1 Наменски средства за 2015 година
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2.891.205,00 ден.
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Вкупно обврски
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