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Обезбедена поддршка 

на 187 лица- баратели 

на азил 
Стручниот тим на 

социјални работници и 

педагози од Отворена 

порта активно 

спроведуваа 

индивидуални и групни 

средби со 

 

лицата сместени во 

Прифатниот центар за 

баратели на азил, при 

што во текот на април-

јуни 2015, е 

обезбедена поддршка 

на 187 лица. 
read more »  

15 години јубилеј на Отворена 

Порта 

Отворена Порта одбележа 15 

годиини постоење,15 години 

успешна мисија и работа, 15 години 

промовирање на човековите права и 

застапување на интересите и 

потребите на лицата кои се под 

ризик или претрпеле насилство и 

трговија со луѓе.  

read more » 
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Трет анимиран ТВ спот за трговија со луѓе 

Отворена порта како дел од кампањата Крени го гласот против трговијата со луѓе, го 

изработи и третиот и последен ТВ спот од оваа кампања. Судбината на 12 годишно дете 

жртва на трудова експлоатација од Македонија беше основата врз која се градеше ТВ 

спотот. Спотот во 23 секунди ја прикажува измамата,, експлоатацијата и положбата во 

која се наоѓаат жртвите на трговија со луѓе. Спот можете да го погледнете на следниов 

линк:  https://www.youtube.com/watch?v=B0AKFNpmcm4   read more » 

 

 
 

Ла Страда НВО Платформа  

 8мата Ла Страда НВО Платформа - ,,Обединети против трговијата со луѓе,,  

која се одржа од 27-28 мај 2015, во Скопје, ги собра на едно место невладините 

организации од регионот и Европа кои што работат на спречување на трговијата со луѓе 

со цел практичното искуство од терен да го претворат во заедничка акција која што ќе 

предизвика промени на национално и меѓународно ниво.  read more » 
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5. Усвоен нов Ла Страда стратешки план 2016-2020 

На 20-от Генералено собрание на Ла Страда Мрежата  која се одржа во мај, во Скопје, се 

усвои нов Старешки план за 2016-2020. Овој нов стратешки план ги претставува 

клучните стратегии кои Ла Страда -LS ќе ги примени во години кои следат за да се 

осигура дека правата на тргуваните лица се почитуваат, признаваат и  реализираат. 
read more » 

 

Зајакнуавање на соработката на граѓанските организации за заштита на децата од 

експлоатација 

На 25 април.2015, во Скопје, Отворена порта организираше тркалезна маса насловена: 

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

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

Македонија кои што имаат улога во превенцијата и заштитата на децата од 

експлоатација. read more » 

 

http://www.lastrada.org.mk/index.php/welcome_mk/novostidetali/48
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Месец април посветен на Отворена Порта - Open Gate: La Strada Macedonia. Донирајте 

кај нас и помогнете им на жените и децата жртви на трудова и сексуална експлоатација. 

 

                   

 

http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/TraiteHumains_Maced_DEF.pdf


Реинтеграција на жртвите од трговија со луѓе 

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

институциите, граѓанските и меѓународните организации во Македонија кои што работат 

на реинтеграција на жртвите од трговија со луѓе. read more » 

 

 

   

                    

 

ОФИЦИЈАЛНО ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ НОВИНАРСКИ СТАТИИ 

НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

Како дел од проектот Крени го гласот против трговијата со луѓе од страна на Отворена 

Порта, беше објавен конкурс за избор на најдобра новинарска статија на тема Трговија 

со луѓе објавена во период 01.јануари.2014 до 16.април.2015 година. Сите 

заинтересирани новинари од печатените, електронските и интернет медиуми, најдоцна 

до 16ти април 2015, имаа можност да аплицираат за наградата. read more » 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ИДНИТЕ СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ  

Нова група на 8 студенти од Институтот за Социјална работа и социјална политика 

започнаа шестмесечна практична работа во Отворена Порта која има за  цел да ги 

подобри  нивните вештините и знаењата за трговијата со луѓе и работа со ранливи 

категории. Секоја година, започнувајќи од 2009 година, студентите од Институтот за 

социјална работа и социјална политика имаат можност да се вклучат во програмите на 

Отворена Порта и да спроведуваат различни активности и да стапат во директен 

контакт  со целните групи.  

Проектот е финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје со кој што формалниот систем 

на образование  се надополнува со практична работа 
 

Тренинг за следење на судските процеси за кривично дело трговија со луѓе 

Во рамките на проектот проект Балкан делувај сега против трговијата со луѓе!, 

Отворена Порта на 6 и 7 април 2015, организираше тренинг на студенти од Првниот 

факултет од Скопје. Тренингот беше организиран во соработка со  (ЕЛСА) Европско 

здружение на студенит по право. read more » 
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На  5 и 6 мај 2015, Отворена Порта беше домаќин на првата работилница во рамките на 

проектот “Балкан Делувај Сега-2” на која што учествуваа претставници од  Србија, БиХ, 

Црна Гора, Холандија и Македонија. На овој состанок  беше разгледувана мониторинг 

алатка потребна за следење и подобрување на политиките за борба против трговија со 

луѓе  

Дополнително, партнерите дискутираа околу областите кои што треба да бидат 

мониторирани во следниот период и ги иденитфикуваа следниве области: 

Индетификација, Компензација, Надомест на штета и Кривична постапка. Балкан делувај 

сега промовираше национална мрежа и CSO соработка и затоа мониторинг алатките 

треба да бидат разделени со CSO и да бидат вклучени во собирањето на информациите и 

базата на податоци. Националниот состанок со CSO се одложи  за месец Септември 

после прилагодувањето на мониторинг алатките.              
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