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ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКЦИЈА ПРОТИВ НАСИЛСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 
ОТВОРЕНА ПОРТА 

                  
 

Ла Страда, 20 годишнина - 20 години промоција на правата на тргуваните лица.  
На 15 септември 2015 година, Ла Страда ќе ја прослави својата 20-годишнина. 
2015 ќе се обележи како посебна година во која ќе се организираат неколку активности за да 
се потенцира нашата досегашната работа во промовирање на правата на тргуваните лица.  
read more » 

 

                  

 

 
Трговијата со луѓе и 

трудова 

експлоатација на 

нашиот континент. 

Посететe ја нашата 

интернет страница 

www.usedineurope.com 

за да се информирате 

што се случува во 
нашата држава. read 

more » 

 

 
Отворени јавни 

конкури 

на       Отворена 

Порта на тема 

Трговија со луѓе 

Јавен повик за 

изработка на 

средношколски 

мултимедијален 

производ read more » 

Јавен повик за избор 

за најдобра новинарска 

статија read more » 

 

 
18.октомври. 

Европски ден за 

борба против 

трговија со луѓе 

read more »  

 
Национална 

конференција 

проактивна и 

координирана 

борба против 

трговија со луѓе 

со фокус на 

трудова 

експлоатација 

read more » 

 

                  
 

 

 
 

Успешна волонтерска работа во Отворена 

Порта 

8 студенти од Институтот за социјална работа 

и социјална политика поминаа 3 месечна 

волонтерска работа во оргнизацијата.  

read more » 

 

 

 

http://www.lastrada.org.mk/news.asp?id=56
http://www.usedineurope.com/
http://www.lastrada.org.mk/index.asp
http://www.lastrada.org.mk/index.asp
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/sooprstenie%20final(%20multimedia%20product)27%2010(1).pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/sooprstenie%20final(%20journalist)-27%2010%20(1).pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/EU%20Anti-trafficking%20Day-Open%20Gate%20La%20Strada%20macedonia(1).pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/nac(1).pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/Jaknenje%20na%20kapacitetite%20na%20idnite%20nastavnici(1).pdf
http://lastradainternational.org/
http://www.lastrada.org.mk/content.asp?id=65
C:/Users/User/used in europe1.pdf


 
 
 

 
                 
                               

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Пофалница за Отворена Порта 

Отворена Порта се здоби со уште една 

пофалница за успешно спроведен проект од 

страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

Ваквите добиени признанија за трудот и 

посветеноста се дополнителна 

мотивација  Отворена Порта да продолжи и 

понатаму со истиот интезитет на работа.  

 

 

 

Работилници Да се мажам или не и Ајде да 

разговараме за детските бракови  

Како дел од проектот „Не ми го одземај 

детството“, Отворена Порта спроведе низа 

на работилници со родителите и децата со цел 

намалување на малолетничките бракови read 

more » 

 

 

Регионална кампања„Спречи,Заштити, 

Надомести“  

Кампањата „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. read more » 

 

 

Kампања „Крени го гласот против 

трговијата со луѓе“  

Кампањата „Крени го гласот против трговијата 

со луѓе “ има за цел да го актуализира 

проблемот од трговија со луѓе со акцент на 

трудовата експлоатација како форма на 

трговијата со луѓе. read more » 

 

 

 

 

Регионална конференција „Пристап до 

правото на надомест на штета за жртвите на 

трговијата со луќе во регионот“ read more »  
 

 

 

 

 

Мобилна апликација BAN Human Trafficking 

Превземете ја мобилната апликација:  

 

 
 
read more » 

 

http://www.lastrada.org.mk/userfiles/Ne%20mi%20go%20odzemajte%20noeto%20detstvo(1).pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/Ne%20mi%20go%20odzemajte%20noeto%20detstvo(1).pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/Otvorena%20Porta%20kampanja%20Spreci__.pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/Kreni%20go%20glasot%20protiv%20trgovijata%20so%20lugje.pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/regionalna%20konferencija%20Belgrad.pdf
http://www.lastrada.org.mk/userfiles/BAN%20HUMAN%20TRAFFICKING.pdf
http://nadoknadimo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Bd4gkxQhblI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intellex.bantrafficking
https://itunes.apple.com/us/app/ban-human-trafficking!/id930878583?mt=8


 

 
 

 

 

Саем за волонтеризам  

Отворена Порта беше дел од саемот за 

волонтеризам организиран од страна на 

Амбасадата на САД во Скопје. read more » 

 

 

 
 

 

Отворена Порта 
ул. Сава Ковачевиќ 1а ,Скопје, Македонија 

СОС линија: 0800 11111 
                                                           lastrada@lastrada.org.mk  
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