
 

1  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

       

 

 

„СВЕДОШТВА ОД ТЕРЕН“ 

 

Безбедни! Прирачник за обука 

за рана идентификација и 

безбедна иднина, безбедно 

враќање на жртвите на трговија 

со луѓе 

Безбедно и адекватно враќање, фер третман и 

рана идентификација на жртвите на трговија од 

трети земји, надвор од ЕУ 

 

Проект АМИФ 2017 – 2018 

 

      
 

Проектот Безбедни! е кофинансиран од Фондот за азил, миграција и интеграција (АМИФ) на Европската Унија, холандското 

Министерство за правда и безбедност и холандското Министерство за здравство, спорт и социјална политика 



 

2  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

          



 

3  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

Содржина 

 

Глава 1 Вовед 

1.1  Зошто ваков проект?       
1.2  Цели, задачи и резултати на проектот Безбедни!  

1.3  Целни групи         
1.4  Временска рамка на проектот и донатори    

1.5  Конзорциум на проектот       
1.6  Методологија        

1.7  Содржината на овој извештај      
   

Глава 2 Вовед во програмите за обука      

2.1  Вовед 

3.2  Методологија 

3.3  Структура на програмите за обука  
3.4  Идна примена на програмите 

 

Глава 3  Програма за обуката Рана идентификација на 
жртви на трговија со луѓе  

3.1  Целна група 
3.2  Цели на обуката 

3.3  Пример програма за обука 

3.4  Опис на задачите 

 

Глава 4 Програма за обуката Безбедна иднина, безбедно 

враќање на жртви на трговија со луѓе   

4.1  Целна група 

4.2  Цели на обуката 

4.3  Пример програма за обука 
4.4  Опис на задачите 

 

Прилози 
 

Прилог 1  Материјал за споделување со учесниците на програмите 
за обука за Рана идентификација  

 

Прилог 2 Материјал за споделување со учесниците од 
Методологијата Безбедна иднина кој може да се користи 

за програмите за обука Безбедна иднина, безбедно 
враќање    



 

4  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

 
Прилог 3 (Упатување кон) Општествена мапа за рана 

идентификација, заштита и безбедна иднина, безбедно 
враќање   

 
Прилог 4  Партнер организации на проектот Безбедни!  

 

 

Импресум  

  



 

5  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

            

Глава 1  Вовед во Проектот Безбедни! 

 
Во оваа глава се опфатени мотивацијата, целите, главните 
активности и резултатите од проектот Безбедни! Покрај ова, 
првата глава ги опфаќа и партнерите одговорни за 
имплементирање на проектот и овозможува увид во 
методологијата која се користеше во текот на проектот.  
 

Оваа глава е составена од следниве делови:  

1.1 Зошто ваков проект?       

1.2 Цели, задачи и резултати на проектот Безбедни!    

1.3 Целни групи         

1.4 Временска рамка на проектот и донатори      

1.5 Конзорциум на проектот        

1.6 Методологија        

1.7 Содржина на извештајот        

 

1.1 Зошто ваков проект?  

Членот 3, став (а) од Протоколот за превенција, сузбивање и казнување на трговијата 

со луѓе1, ја дава следнава дефиниција за трговија со луѓе:     

„врбување, превоз, преместување, засолнување или прифаќање на луѓе, со закана или употреба на сила или 

друг вид принуда, киднапирање, измама, лага, злоупотреба на овластување, или состојба на ранливост, или 

давање односно примање парични средства или корист за да се добие согласност на лице кое има контрола 

врз друго лице, со цел експлоатација. Експлоатацијата вклучува, во најмала рака, експлоатација за 

проституција на други лица или други форми на сексуална експлоатација, принудна работа или услуги, 

ропство или други дејства слични на ропство, робување или отстранување на човечки органи“.  

 

Оваа дефиниција за трговија со луѓе се состои од три основни елементи2: 

 Делото (што е сторено): врбување, превоз, преместување, засолнување или 

прифаќање на лица. 

 Средствата (како се прави): со закана или употреба на сила, измама, 

киднапирање, лага, злоупотреба на овластување или состојба на ранливост, или 

давање парични средства односно корист на лице кое има контрола врз жртвата.  

 Цел (зошто се прави): со цел експлоатација, што вклучува експлоатација за 

проституција на други, сексуална експлоатација, принудна работа, ропство или 

други слични дејствија, како и отстранување на човечки органи.  

 

Но, во контекстот на тековните бегалски и мигрантски процеси во рамките на ЕУ, 

трговијата со луѓе добива нова димензија. Меѓу стотиците илјади луѓе кои ги напуштиле 

                                           
1 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html  
2 http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside  

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
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своите огништа а кои ги преминуваат границите надвор од ЕУ, станува сѐ потешко да се 

направи рана идентификација на жртвите на трговија.  

И ако до сега веќе беше тешко да се направи адекватна и прецизна идентификација на 

жртвите на трговија, сега се добиваат алармантни податоци за деца без придружба кои 

исчезнуваат од центрите за прием на бегалци, млади девојчиња кои патуваат во 

придружба на возрасни машки лица, преправајќи се дека се роднини, и ранливи 

категории на бегалци кои се регрутираат со цел принудна работа додека се обидуваат 

да најдат засолниште. Земјите од централна и источна Европа, кои порано беа главно 

земји на потекло или земји транзит во синџирот на трговија со луѓе, сега сѐ почесто 

стануваат земји на дестинација. Северозападните земји во Европа сѐ повеќе се соочуваат 

со жртви на трговија кои доаѓаат надвор од ЕУ, иако и жителите на ЕУ се подложни на 

сериозни облици на експлоатација, како на пример трговија со луѓе.   

Од друга страна пак, жртвите на трговија на кои им истекува законскиот престој во 

рамките на ЕУ имаат насушна потреба од одржлива помош и поткрепа кога треба да 

донесат информирана одлука за нивната иднина, вклучувајќи ја и можноста за безбедно 

враќање дома и поддршка при успешната реинтеграција.    

Имајќи го ова предвид, искусните полицајци, стручните лица во рамките на НВО и 

искусниот персонал при ИОМ- Меѓународната организација за миграција алармираа за 

тоа што сведочат на дневна основа во текот на своето работење со ранливите категории 

во центрите за прием на бегалци и мигранти, во прифатилиштата и на пограничните 

премини во Европа. Тие побараа нови, иновативни приоди, што резултираше во 

основањето на проектот Безбедни! Целта на овој проект беше да обезбеди механизми за 

рана идентификација, адекватна заштита, безбедно враќање и одржлива реинтеграција 

на жртвите на трговија. Проектот беше изграден врз основа на постојните корисни 

инструменти, како на пример Европскиот водич за ТЛ TrafGuID - насоки за првостепена 

идентификација на жртви на трговија во Европа и Безбедна Иднина- Методологија за 

безбедно враќање и реинтеграција. Холандскиот проект координатор ХВО Кверидо (HVO 

Querido) е голема организација која има долга традиција и работно искуство со жртви на 

трговија. Оваа организација е позната на национално и на меѓународно ниво како 

водечка институција и експерт во областа трговија со луѓе.  

 

1.2 Цели, задачи и резултати на проектот Безбедни! 

Сеопфатната цел на проектот Безбедни! може да се сумира на следниов начин:  

Да се овозможи рана и адекватна идентификација и заштита на жртвите на трговија, како и да 

се обезбедат услови за нивно безбедно враќање и одржлива реинтеграција, во контекст на 

тековните бегалски и мигрантски процеси во рамките на ЕУ.   

Безбедни! делуваше проактивно кон реализирањето на оваа долгорочна цел на еден 

практичен и стратешки начин, преку инкорпорирање на огромното практично искуство 

од терен на специјализирани НВО, ВО и МВО од Холандија, Унгарија, Бугарија и 

Македонија, кои секојдневно работат со жртви на трговија со луѓе. Темелот на овој 

проект беше мултисекторска соработка што овозможи секој партнер да придонесе со 

сопствената експертиза и специјалност со цел да се реализираат следните поконкретни 

цели и задачи: 

1. Развој и имплементација на стратегии и прилагодена специјализирана програма 

за обуката Рана идентификација и заштита на жртвите на трговија со луѓе, врз 

основа на Европскиот водич за ТЛ TrafGuID.  

2. Развој и имплементација на стратегии и прилагодена специјализирана програма 

за обуката Безбедно враќање и одржлива реинтеграција на жртвите на трговија 

со луѓе, кои се темелат врз програмата Безбедна Иднина- Методологија за 

безбедно враќање и реинтеграција. 
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3. Поврзување на НВО, ВО и МВО од два одделни сектори: оние кои работат на 

сузбивање на трговијата со луѓе, и сите оние кои се вклучени во тековните 

бегалски и мигрантски процеси во рамките на ЕУ, со цел стимулирање на взаемна 

соработка и размена на искуства, експертиза, дилеми и позитивни практики.   

Накратко, проектот Безбедни! има за цел да ја поткрене свеста на луѓето за проблемот 

со (можни) жртви на трговија меѓу новопристигнатите бегалци и мигранти, како и да 

овозможи алатки за помош на овие категории, а кои алатки се во склад со постојните 

стандарди за заштита на човековите права.  

 

Проектни задачи и резултати  

Со цел постигнување на определените цели, во рамките на проектот Безбедни! беа 

развиени 8 пакет задачи преку кои проектот се градеше етапно и според логичен 

редослед, како своевидна гаранција за квалитет и вклучување на сите партнери: 

 

1. Развој на стратегии и прилагодена специјализирана програма за обуката 

Рана идентификација и заштита на жртвите на трговија со луѓе   

 Партнерите во рамките на проектот работеа на терен на гранични премини, во 

центрите за прием на бегалци и мигранти и во високоризични институции каде 

постои веројатност за идентификација на жртви на трговија, што овозможи 

корисни информации за развој на стратегии и програма за обука врз основа на 

Европскиот водич за ТЛ TrafGuID. За таа цел, во јуни 2017, во Холандија се одржа 

работна средба на која се дискутираа меѓународни стратегии, рана 

идентификација и заштита. Воедно, се собраа податоци и од случаи на жртви кои 

престојуваат во прифатилиштата.  

 Како резултат на ова, беше развиена меѓународна програма за обука насловена 

како Рана идентификација и заштита на жртвите на трговија со луѓе, врз основа 

на Европскиот водич за ТЛ TrafGuID. 

 Откако беше основана група на специјализирани обучувачи, се пристапи кон 

пилот обука во Холандија. Програмата за обука подоцна беше реализирана на 

национално и меѓународно ниво, а учесниците потоа ја споделија со своите 

колеги, со што се постигна ефект на широка дисеминација.    

 Покрај развојот и имплементацијата на обуката, се направи дисеминација на 

меѓународна анкета. Ова онлајн истражување овозможи увид во стратегиите кои 

треба да се дискутираат на националните платформи и на Меѓународната 

платформа. Анкетата ја пополнија 69 лица од разни НВО, ВО и МВО од 30 земји, 

а беа дискутирани трендовите, дилемите и позитивните практики при рана 

идентификација и заштита, како и безбедно враќање и реинтеграција.  

 

2. Развој на стратегии и прилагодена специјализирана програма за обуката 

Безбедно враќање и одржлива реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе 

 Партнерите во рамките на проектот Безбедни! секојдневно ги советуваат жртвите 

на трговија за можностите за безбедно враќање и одржлива реинтеграција. Се 

покажа дека ова е извонредно корисен извор на податоци при развојот на 

стратегии и програма за обука каде како урнек беше земена Методологијата 

Безбедна иднина. Како дополнителен извор на податоци послужија и самите 

жртви кои престојуваат во прифатилиштата.    

 Овој пакет задачи резултираше во прилагодена специјализирана програма за 

обука насловена како Безбедно враќање и одржлива реинтеграција на жртвите 
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на трговија со луѓе, која се темели на Методологијата Безбедна иднина. Обуката 

беше спроведена од гореспоменатата група експерти обучувачи, и тоа на 

национално и на меѓународно ниво. Подоцна, учесниците ги презентираа 

стекнатите знаења пред своите колеги, со што се постигна ефект на широка 

дисеминација. 

 

3, 4, 5. Национални платформи во Холандија, Бугарија, Македонија и Унгарија, 

со цел развој на стратегии, дилеми и позитивни практики и имплементација на 

обуки за Безбедно враќање и одржлива реинтеграција на жртвите на трговија 

со луѓе  

 Во сите земји вклучени на проектот беа имплементирани национални платформи, 

во чии рамки беа вклучени НВО, ВО и МВО, преку свои експерти и стручни лица 

за миграција и борба против трговијата со луѓе. Во рамките на овие платформи, 

се дискутираа сите дилеми и се развиваа идните чекори и насоки. Секоја 

платформа почнуваше со експертска средба, по што следеа два дена на практична 

обука за стручни лица кои се во директен контакт со (можни) жртви на трговија. 

Подоцна, сите учесници ги споделија стекнатите искуства и знаења со своите 

колеги (ефект на широка дисеминација).   

 

6. Меѓународна платформа за размена на стратегии, дилеми и позитивни 

практики и за имплементација на обуките за безбедно враќање и одржлива 

реинтеграција и за рана идентификација и заштита на жртвите на трговија со 

луѓе  

 Главен акцент во рамките на проектот Безбедни! беше ставен на Меѓународната 

платформа, која вклучуваше 105 специјалисти од НВО, ВО и МВО, како и останати 

стручни лица од 26 европски земји (од кои 19 од ЕУ), а кои работат на прашања 

од областа трговија со луѓе и/или миграција. Оваа платформа подразбираше 

еднодневна експертска средба, по која следеше обука. Платформата овозможи 

дополнителен инпут за стратегиите и обуките, и овозможи размена на експертиза 

и мрежно поврзување на голем број учесници.  

 

7. Градење на европска мрежа  

 Една од главните задачи на проектот Безбедни! беше да се овозможи развој на 

европска мрежа, прво и главно преку воспоставување на Меѓународната 

платформа, а потоа и преку презентирање на проектот во рамките на различни 

европски платформи.  

 Понатаму, беше воспоставена општествена мапа, која вклучува околу 150 НВО, 

ВО и МВО кои работат на рана идентификација, заштита и/или безбедно враќање 

и реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе.  

 

8. Комуникација и дисеминација на проектните резултати  

 Како резултат на овој пакет задачи, беа развиени посебни веб страни а истите 

беа споделени заедно со останатите резултати од проектот. Комуникацијата меѓу 

учесниците и друштвените мрежи/медиумите е една од тековните карактеристики 

на проектот.   

 Дополнителен производ кој произлезе од овој пакет задачи е конечниот извештај 

„Сведоштва од терен“, кој нуди длабинска анализа на стратегиите и трендовите 
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кои се бележат кај раната идентификација и заштита, како и безбедно враќање и 

одржлива реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе. 

 

1.3 Целни групи  

Главната целна група во рамките на проектот Безбедни! се состоеше од стручни лица, 

надлежни органи и други актери во четирите земји опфатени во проектот. Тие работеа 

на ниво на градење политики и стратегии кои се однесуваат на миграција и на трговија 

со луѓе.   

Дел од целните групи беа и стручни лица кои во своето работење би можеле да дојдат 

во директен контакт со (можни) жртви во брановите на новодојдени мигранти и бегалци 

во ЕУ. 

Втората таргет група се состоеше од стручни лица од 26 земји во Европа. Тие се главно 

вработени во НВО, ВО И МВО сектори и работат со случаи на миграција и трговија со 

луѓе. Оваа таргет група учествуваше на Меѓународната платформа.  

Индиректно, сите земји членки на ЕУ, како и трети земји, извлекоа корист од овој проект 

преку широката дисеминација на проектните резултати.  

Директно и индиректно, резултатите од Безбедни! ќе им послужат на жртвите на трговија 

ширум ЕУ и во трети земји затоа што благодарение на стратегиите и обуките кои 

произлегоа од проектот ќе се овозможи прецизна рана идентификација, адекватна 

заштита, како и безбедно враќање во татковината и одржлива реинтеграција.  

 

1.4  Временска рамка на проектот и донатори 

Проектот Безбедни! беше имплементиран од 01.01-31.12.2018. Проектот беше поднесен 

до и одобрен од страна на европскиот Фондот за азил, миграција и интеграција (АМИФ), 

во рамките на конкурсот за проекти од 2015 година. Проектот беше кофинансиран од 

холандското Министерство за правда и холандското Министерство за здравство, спорт и 

социјална политика.   

 

1.5  Конзорциум на проектот  

Проектот Безбедни! се состоеше од уникатен конзорциум и партнерство на експерти од 

НВО, ВО и МВО од Холандија, Унгарија, Бугарија, а беше зајакнат и со експертизата 

стекната од терен на стручен кадар од Македонија. Ова партнерство броеше НВО чија 

специјалност е заштита на жртви на трговија со луѓе, како и стручни лица од 

меѓународната организација Ла Страда, полицијата, Меѓународната организација за 

миграција, и Националната комисија за борба против трговијата со луѓе во Бугарија. 

Покрај холандската НВО ХВО Кверидо (HVO Querido) која имаше функција на проект 

координатор, на проектот беа вклучени и следниве партнери: 

 

Бугарија 

 Асоцијацијата Анимус | Ла Страда Бугарија  (Animus Association | La Strada 

Bulgaria) 

 ИОМ Бугарија   

 Националната комисија за борба против трговијата со луѓе во Бугарија  
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Унгарија  

 ИОМ Унгарија  

 Унгарската национална полиција   

 

Холандија  

 Холандскиот центар за координација на жртвите на трговија со луѓе КоМенша 

(CoMensha) 

 ФерВорк (FairWork)  

 ХВО- Кверидо (проект координатор)  

 Хуманитас Ротердам (Humanitas Rotterdam) 

 ИОМ Холандија  

 Холандската национална полиција  

 Меѓународната организација Ла Страда (La Strada International) 

 

Македонија  

 Отворена Порта | Ла Страда Македонија (Open Gate | La Strada Macedonia) 

 

Партнерите во рамките на проектот Безбедни! имаат комбинирано долгогодишно 

искуство од терен и стручност при поддршка и помош на жртви на трговија до луѓе. Но 

она што е особено карактеристично за нив е тоа што се насочени кон мултисекторски 

приод кој вклучува фактори од повеќе области, и на национално и на меѓународно ниво.   

Повеќето од партнерите вклучени во овој проект и претходно интензивно и успешно 

соработувале: 

 ХВО- Кверидо, Хуманитас, КоМенша, Асоцијацијата Анимус и ИОМ соработуваа во 

развивањето на Методологијата Безбедна Иднина.  

 ХВО- Кверидо, КоМенша, ИОМ и Националната полиција остварија соработка во 
текот на RAVOT-EUR ˗ проект за развој на транснационални механизми за 

упатување меѓу Холандија, Унгарија и Белгија.  

 Ла Страда, КоМенша, Анимус и Отворена Порта соработуваат во рамките на 

меѓународната организација Ла Страда, основана во 1995, како прва мрежа за 

борба против трговијата со луѓе во централна и источна Европа.    

 ХВО- Кверидо, Хуманитас, КоМенша, ФерВорк, ИОМ и полицијата соработуваа при 

основањето на специјализирани засолништа за жртвите на трговија во Холандија.   

 ХВО-Кверидо, ФерВорк, Отворена Порта и полицијата остварија соработка при 

активностите за рана идентификација и заштита во Холандија.  

 Меѓународната Ла Страда, КоМенша и ФерВорк соработуваа при развојот на 

информативни кампањи, програми за обуки и застапништво, на национално и 

меѓународно ниво.  

 Асоцијацијата Анимус, Националната комисија за борба против трговијата со луѓе 

во Бугарија и ИОМ Бугарија соработуваа на неколку проекти на национално ниво, 

како на пример развојот на национален механизам за упатување во Бугарија.  
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1.6 Методологија 

Безбедни! цврсто се темели врз практичното искуство стекнато од терен. Партнерите на 

проектот секојдневно се соочуваат со горчливата реалност на жртвите на трговија со 

луѓе, што им претставува своевидна инспирација за развој и примена на реалистични 

стратегии, како и ефикасни и ефективни обуки.  

Партнерите имаат огромно искуство во соработка на мултисекторско ниво, а во таа 

соработка се втемелени вредности како рамноправност и взаемна почит. Ова беше од 

витална важност за успехот на проектот.    

Производите кои резултираа од проектот Безбедни! ја отсликуваат меѓусебната 

соработка на проектните партнери и специјалистите од НВО, ВО и МВО, кои ја пополнија 

анкетата и земаа активно учество и на националните платформи и на Меѓународната 

платформа. Беа консултирани и жртви на трговија. Нивните ставови кои тие ги споделија 

со помош на фокус групи беа од инструментална важност за развој, следење и 

евалуација. Стратегиите и програмите за обука беа финализирани преку дискусии, 

тестирање и пилотирање, како и евалуација.  

Партнерите на проектот цврсто се уверени дека работата треба да се темели врз 

претходно стекнатите позитивни практики и резултати. Оттаму, Методологијата Безбедна 

Иднина3, а која претходно беше развиена од партнерите на проектот Безбедни!, послужи 

како основа при конципирањето на материјалите за обуката Безбедно враќање и 

одржлива реинтеграција. Слично на ова, Европскиот водич за ТЛ TrafGuID4 беше темелот 

при развојот на стратегии и програма за обуката Рана идентификација и заштита.   

 

1.7 Содржина на извештајот  

Во Глава 1 се наведени мотивацијата и основата на проектот Безбедни!, како и 

проектните цели, целните групи, главните задачи и активности и очекуваните резултати. 

Даден е и преглед на конзорциумот во состав на овој проект како и методологијата за 

работа. Глава 2 е кус вовед во програмите за обука, и методологијата и структурата на 

обуките.  

Глава 3 е посветена на развојот и имплементацијата на програмите за обука Рана 

идентификација, додека во Глава 4 се опишани програмите за обука за Безбедна иднина 

и Безбедно враќање.  

Прилозите 1 и 2 ги содржат потребните материјали за имплементација на обуките, додека 

Прилог 3 претставува преглед на општествената мапа која беше развиена во овој проект. 

Во Прилог 4 ќе најдете повеќе информации за партнерите на проектот Безбедни! 

Повеќе информации за резултатите од проектот Безбедни! како и за проектот во целост 

можете да најдете во извештајот „Сведоштва од терен” – Безбедно и адекватно враќање, 

фер третман и рана идентификација на жртвите на трговија од трети земји, надвор од 

ЕУ. Конечен извештај од проектот АМИФ 2017 – 2018. Овој документ е објавен на веб 

страните на партнер организациите кои беа дел од проектот Безбедни! (Во Прилог 4 ќе 

најдете контакт информации за овие организации). Во извештајот ќе ги најдете 

општествената мапа и програмите за обука.   

  

                                           
3 Методологијата Безбедна иднина како и останатите резултати од проектот Безбедно враќање може да се најдат на следниве линкови:  

http://lastradainternational.org/lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf и https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-

uit-over-resultaten-safe-return.  
Специјализирана Методологија за следење на состојбата на децата, може да се најде на: https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-

versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen  
4 Европскиот водич за ТЛ TrafGuid може да се најде на следниот линк: https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf  

http://lastradainternational.org/lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf
https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return
https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return
https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen
https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf
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 Глава 2 Вовед во програмите за обука  

 

2.1 Вовед 

Како што беше нагласено во воведното поглавје на овој извештај, програмата за обука 

во рамките на проектот Безбедни! беше осмислена врз основа на неколку корисни 

инструменти, како на пример Европскиот водич за првостепена идентификација на 

жртвите на трговија со луѓе во Европа(TrafGuID)5 и на Методологијата Безбедна иднина 

и реинтеграција6. 

Европскиот водич за ТЛ TrafGuID беше развиен во 2012/2013 година во рамките на 

проектот Развој на заеднички насоки и процедури за идентификација на жртвите на 

трговија со луѓе, во кој беа вклучени Бугарија, Грција, Шпанија, Романија, Франција и 

Холандија, а проектот беше предводен од француското Министерство за надворешни 

работи. Овозможува јасна дефиниција и практичен опис на различните форми на 

трговија (сексуална, трудова и експлоатација за криминални цели), ги нагласува 

категориите на стручни лица кои може да се вклучат во раната идентификација и ги 

истакнува знаците кои може да укажуваат на случај на трговија со луѓе.     

Методологијата Безбедна иднина ги подготвува стручните лица систематски да ги 

дискутираат сите идни чекори (вклучително и можноста за безбедно враќање и 

реинтеграција) со жртвите на трговија и со нивните деца, и тоа уште од самиот почеток 

на престојот во прифатилиштето и при амбулантскиот преглед. Во текот на ваквата рана 

интервенција, клиентот најчесто сѐ уште има дозвола за престој во државата, па 

клиентот и социјалниот работник сѐ уште имаат време да ги разгледаат сите можности и 

можните последици. Ако клиентот одлучи да се врати во својата матична земја, треба да 

се направат услови за безбедно враќање и одржлива реинтеграција, како и да се направи 

поврзување со домашна организација за поддршка. Притоа, основни елементи се 

мултисекторска соработка и проценка на ризик. Методологијата Безбедна иднина го 

премостува јазот помеѓу прифатилиштата и организациите задолжени за репатријација 

на жртвата, и тоа во земјата дестинација и во матичната земја.    

Безбедна иднина беше успешно развиена и имплементирана во 2013/2014 во рамките на 

проектот Безбедно враќање, и тоа во Холандија, Бугарија и Нигерија, каде беа 

советувани повеќе од 400 клиенти. Овој проект го доби атрибутот епохален затоа што 

овозможи нова перспектива и отвори нови видици во работата со жртвите на трговија, и 

им овозможи на социјалните работници да отворат едно многу чувствително прашање на 

соодветен начин. Во Холандија, проектот се применува и при работата со други ранливи 

категории, како на пример жртви на семејно насилство кои немаат дозвола за престој, 

мигранти кои немаат патни исправи и документи, како и баратели на азил чија постапка 

веќе истекува.   

Во рамките на овие претходни проекти не беше предвидена програма за обука како 

придружна компонента на Методологијата Безбедна иднина или Европскиот водич 

TrafGuID. Проектот Безбедни! ја пополни оваа празнина со тоа што подготви програми 

за професионална обука.  

 

2.2 Методологија 

                                           
5 Европскиот водич TrafGuID е достапен на следниов линк:  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf  
6 Методологијата Безбедна иднина  и останатите резултати од проектот Безбедно враќање може да се најдат на следнава веб страна:  
 http://lastradainternational.org/lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf и https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-

uit-over-resultaten-safe-return.  

Специјализираната методологија за следење на состојбата на децата може да се најде на: https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-
versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf
http://lastradainternational.org/lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf
https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return
https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return
https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen
https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen
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И двете обуки (т.е. обуката за рана идентификација како и обуката за безбедно враќање) 

беа развиени и имплементирани од професионалци кои работат на слична проблематика, 

што овозможи практичен приод. Модулите за обука беа етапно адаптирани, откако 

програмата беше имплементирана на националните платформи во Холандија, 

Бугарија/Македонија и Унгарија, како и на Меѓународната платформа во Бугарија. Во 

рамките на организацијата ФерВорк, која е партнер на Безбедни!, постои академија за 

професионални обуки, па таа беше водечката нишка во развојот и имплементацијата на 

модулите за обука. Како дополнителна поддршка беше составен тим од обучувачи, а кој 

се состоеше од социјални работници и други стручни лица од ХВО Кверидо, Хуманитас, 

ИОМ Холандија и КоМенша.  

Во ова поглавје се содржани сите елементи на обуката, така што модулите може да ги 

користат и други организации и стручни лица при осмислувањето и спроведувањето на 

исти или слични обуки во Европа. Иако секоја нова програма за обука треба да биде 

специфична и прилагодена на конкретните потреби на учесниците и условите во 

дадената земја или организација, сепак постојат некои општи насоки, задачи и сугестии 

кои се универзални и апликативни во поширок контекст, и тие се наведени во описот на 

програмите за обуки. Секој пасус почнува со опис на целите на обуката, по што следи 

пример програма и опис на задачите.    

Покрај експертизата на обучувачите во борбата против трговијата со луѓе, во програмите 

за обука се забележува и влијанието на методологијата на Карин де Галан, експерт за 

развој на практични обуки во Холандија. Нејзиниот практичен пристап за обука на 

стручни лица беше главната инспирација при конципирањето на модулите за проектот 

Безбедни! Токму затоа, обуките беа многу интерактивни и мотивирачки, а изобилуваа и 

со многу практични задачи и методи за работа. Повеќе за методите за обука на Карин де 

Галан може да најдете на следнава веб страна: www.schoolvoortraining.nl. Постои и 

брошура на англиски јазик за овие интерактивни методи, која може да ја добиете ако го 

контактирате институтот преку нивната веб страна.   

 

2.3 Структура на обуките 

Обуките беа неформални, што значи не постоеше маса на која работат учесниците, туку 

столчиња наредени во круг а обучувачите во средина. Бројот на учесници беше 

ограничен на 20 (идеално не повеќе од 15), со цел да се создадат оптимални услови за 

работа и доволно време за споделување на искуства. Учесниците беа поттикнати да 

работат во неколку мали групи, отколку во една голема група, а беа охрабрени да се 

повикаат на сопственото секојдневно работење и искуство како основа за обуката. На 

тој начин учесниците беа поттикнати да бидат максимално активни за сето време. Во 

текот на обуката, инструментите од Европскиот водич TrafGuID и Безбедна иднина беа 

користени како практични задачи. Методите за работа се разликува во голема мера. Се 

користеа стимулативни дискусии, но и кратки неформални тестови/квизови, 

видеозаписи, а се изработуваа и „мапи“, како и други практични алатки кои учесниците 

можеа да ги инкорпорираат уште веднаш во секојдневната работа.  

На почетокот на секоја обука, на учесниците им беше јасно и експлицитно нагласено 

што да очекуваат од обуката и кои елементи ќе бидат користени, со цел да се избегнат 

недоразбирања за обемот и фокусот на таа обука. Кога учесниците изјавуваа дека имаат 

потреба од обука за некој дополнителен аспект, им беше објаснето зошто е невозможно 

да се инкорпорираат нивните потреби во оваа конкретна обука, но и дека тоа ќе биде 

вклучено во некоја идна обука. Многу се внимаваше да се создаде атмосфера на 

сигурност, со цел сите учесници да се вклучат и да се постигнат оптимални услови за 

учење и надградување. Сите обуки завршија со завршна церемонија каде на секој 

учесник му беше доделен сертификат.       

 

http://www.schoolvoortraining.nl/
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2.4 Идна примена на програмите  

Организациите кои би сакале да осмислат и/или спроведат обуки за рана 

идентификација или безбедна иднина, безбедно враќање, а кои се конципирани врз 

основа на Европскиот водич за борба против трговијата со луѓе и Методологијата 

Безбедна иднина, можат слободно да ги користат модулите за обука кои беа развиени во 

рамките на проектот Безбедни!, но под услов да наведе изворот на модулите кои се 

користат и да се наведе дека проектот Безбедни! е финансиран од АМИФ и холандските 

министерства.   

Обучувачите кои беа вклучени на проектот Безбедни! се достапни за обуки и во иднина. 

Можете да остварите контакт со нив преку ФерВорк (www.fairwork.nu) или ХВО-Кверидо 

(www.hvoquerido.nl/acm/). И двете организации се достапни преку електронска пошта: 

info@fairwork.nu или acm@hvoquerido.nl.  

 

   

http://www.fairwork.nu/
http://www.hvoquerido.nl/acm/
mailto:info@fairwork.nu
mailto:acm@hvoquerido.nl
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Глава 3  Програма за обуката Рана 

идентификација   

 

 

3.1 Целна група и цели на обуката  

Обуката Рана идентификација е наменета за стручни лица од НВО, ВО и МВО а кои во 

текот на работата со мигранти и бегалци би можеле да имаат контакт со (можни) жртви 

на трговија.   

Во прилог се целите на обуката за рана идентификација на жртвите на трговија со луѓе.  

Во рамките на оваа обука учесниците ќе се запознаат со следново: 

 Што подразбира трговија со луѓе  

 Разликата помеѓу трговија и криумчарење  

 Разликата помеѓу сексуална, трудова и експлоатација за криминални цели  

 Кои се сигналите за секој од различните облици на експлоатација  

 Суптилната природа на овие сигнали и сложениот процес на нивна детекција   

 Зависно од струката и контекстот на работа, учесниците ќе бидат обучени да 

препознаваат различни сигнали    

(Со помош на мапата) учесниците ќе умеат:  

 Да постават специфични дополнителни прашања врз основа на првичните сигнали 

за трговија со луѓе.   

 Да направат проценка: да го упатат лицето со цел тоа да добие понатамошна 

грижа и помош или не; да преземат соодветни мерки и чекори.  

 Да го упатат до адекватните институции за поддршка.  
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3.2 Пример програма за обука 

Програмата за еднодневна обука (09:30-16:30) на тема рана детекција би можела да 

биде конципирана на следниот начин:  

 

Време Компонента Разработка  Потребни 

материјали 

Кој? 

09:30   Вовед - Почнете со кратка студија 

на случај  

- Објаснете ги целите на 

денешната обука  

- Објаснете ја временската 

рамка  

- Претставете го обучувачот  

- Кратка активност за 

меѓусебно запознавање  

1. Лист хартија во 

големина на 

постер: цели на 

обуката  

2. Лист хартија во 

големина на 

постер: агендата 

на денешната 

обука  

Печатен материјал 

за споделување со 

учесниците:  

Прирачник за 

рана 

идентификација 

(Европски водич 

за ТЛ TrafGuID) 

 

09:45 Воведна 

задача: како 

да се 

препознае 

жртвата на 

трговија со 

луѓе „Кој сум 

јас?“  

Задача бр. 1. Како да ја 

препознаете жртвата на 

трговија со луѓе и како да ги 

поставите вистинските 

прашања  

 

12 

пластифицирани 

картички со 

футроли  

3. Лист хартија во 

големина на 

постер: нацртајте 

инка која треба да 

го симболизира 

најдобриот приод 

за поставување 

прашања, од 

поопшти кон 

поспецифични 

прашања.  

 

10:00 Што се 

подразбира 

под трговија 

со луѓе? 

(дефиниција, 

форми на 

експлоатација 

и сигнали) 

Задача бр. 2. Што се 

подразбира под трговија со 

луѓе? (дефиниција, форми на 

експлоатација и сигнали) 

По оваа задача, следи 

теоретски осврт за 

трговијата со луѓе  

 

А4 лист хартија со 

три примери за 

случаи на трговија 

со луѓе  

4. Лист хартија во 

големина на 

постер: 

дефиниција за 

трговија со луѓе 
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(3те главни 

елементи) 

10:30 Различни 

облици на 

експлоатација 

Задача 3. Означување на 

насловите на новинарски 

текстови според видот на 

експлоатација- сексуална, 

трудова или експлоатација 

за криминални цели 

 

Листа на наслови 

од понови 

новинарски 

текстови кои 

обработуваат 

случаи на трговија 

со луѓе 

4 пластифицирани 

картички  

3 дрвени лажици  

 

10:45 Кафе пауза     

 

 

Време Компонента Разработка  Потребни 

материјали 

Кој? 

11:00 

 

Препознавање 

на сигналите 

на трговија со 

луѓе   

Задача бр. 4. Препознавање и 

означување на сигналите на 

трговија со луѓе 

 

4 картони  

4 A4 листови 

хартија со 7 

сигнали за секоја 

група  

4 рала ножици 

 

11:30 

 

Препознавање 

на сигналите 

на трговија со 

луѓе   

Задача бр. 5. Препознавање и 

означување на сигналите на 

трговија со луѓе, прилагодена 

задача за специфични групи 

на стручни лица 

4 картони 

 

 

11:50 

Факулта

тивна 

етапа 

Препознавање 

на сигналите 

на трговија со 

луѓе   

(Алтернативна задача) 

Задача бр. 6. Препознавање и 

обележување на сигналите на 

трговија со луѓе кај 

вистински случај 

Видео, лаптоп 

компјутер, 

проектор со звук 

Пенкала, хартија 

А4 формат  

 

12:15  Ручек    

 

 

Време Компонента Разработка  Потребни 

материјали 

Кој? 

13:15 Вежба за 

стимулација и 

раздвижување 

Факултативна етапа, зависно 

од енергијата во групата  
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13:25 

 

Какви 

дополнителни 

прашања да се 

постават 

откако ќе се 

детектираат 

сигнали за 

трговија со 

луѓе?  

Задача бр. 7. Како да се 

постават дополнителни 

прашања по детектирањето 

на сигнали за трговија со 

луѓе?  

 

Студија на случај 

 

 

13:45 

 

Како да се 

постават 

дополнителни 

прашања по 

детектирањето 

на сигнали за 

трговија со 

луѓе?  

 

Теорија. Како да се постават 

дополнителни прашања по 

детектирањето на сигнали за 

трговија со луѓе? 

Обучувачот црта инка како 

почетна точка: се почнува со 

општи прашања со цел да се 

изгради доверба, а потоа се 

оди кон поспецифични 

прашања, насочувајќи се на 

елементите на трговија со 

луѓе (1. дело, 2. средства, 3. 

цел). Обучувачот илустрира 

со неколку примери. 

Информативен 

флаер: Дали се 

сомневате дека 

некоја личност е 

жртва на трговија 

со луѓе? 

Хартија во    

големина на 

постер.  

 

14:00 

 

Како да се 

постават 

дополнителни 

прашања по 

детектирањето 

на сигнали за 

трговија со 

луѓе?  

Задача 8. Како да се постават 

дополнителни прашања по 

детектирањето на сигнали за 

трговија со луѓе ? 

Хартија во 

големина на 

постер 

 

14:20 

Факулт

ативна 

етапа 

 

Како да се 

комбинираат и 

интерпретираа

т сигналите, а 

потоа да се 

донесе одлука 

за тоа дали 

отворено да се 

спомене и 

разговара за 

можен случај 

на трговија со 

луѓе  

Задача бр. 9. Како да се 

комбинираат и 

интерпретираат сигналите, и 

како да се отвори прашањето 

пред можната жртва? 

  

Студија на случај  

14:40 Кафе пауза    

 

 



 

19  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

Време Компонента Разработка  Потребни 

материјали 

Кој? 

15:00 Како да се 

отпочне 

разговорот со 

можната жртва 

на трговија и 

како да се 

стекне 

нејзината 

доверба?  

Задача бр. 10. Како да се 

отпочне разговорот со 

можната жртва?  

  

15:10 Како да се 

отпочне 

разговорот со 

можната жртва 

на трговија и 

како да се 

стекне 

нејзината 

доверба? 

Теорија. Како да се отпочне 

разговорот со можната жртва 

на трговија и како да се 

стекне нејзината доверба? 

Обучувачот раздава флаер со 

практични совети „Три 

начини да се отпочне 

разговор со можна жртва на 

трговија“ и накратко ја 

објаснува содржината на 

флаерот.   

Флаер „Три 

начини да се 

отпочне разговор 

со можна жртва 

на трговија“ 

 

15:20 Како да се 

отпочне 

разговорот со 

можната жртва 

на трговија и 

како да се 

стекне 

нејзината 

доверба? 

Задача бр. 11. Како да се 

отпочне разговорот со 

можната жртва на трговија и 

како да се стекне нејзината 

доверба? 

Флаер „Три 

начини да се 

отпочне разговор 

со можна жртва 

на трговија“ 

 

15:30 Патоказ: Како 

да се упати 

жртвата на 

трговија со 

луѓе? 

Теорија. Патоказ: Како да се 

упати жртвата на трговија со 

луѓе? 

Обучувачот го презентира 

патоказот со предлози за 

следни чекори кога постои 

сомнеж дека клиентот е 

можна жртва на трговија со 

луѓе. Обучувачот го објаснува 

секој чекор што треба да се 

преземе во текот на 

интервјуирањето на клиентот, 

со цел да може да се процени 

дали станува збор за трговија 

со луѓе, но и како да се 

понуди помош и каде следно 

да се упати (можната) жртва.  

Патоказ „Дали се 

сомневате дека 

некоја личност е 

жртва на трговија 

со луѓе?“ 
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15:45 Патоказ: Како 

да се извлечат 

што повеќе 

информации за 

можниот 

случај на 

трговија со 

луѓе и како да 

се упати 

жртвата?  

Задача бр. 12. Патоказ: Како 

да се извлечат што повеќе 

информации за можниот 

случај на трговија со луѓе и 

како да се упати жртвата?  

Патоказ: „Дали се 

сомневате дека 

некоја личност е 

жртва на трговија 

со луѓе?“  

Отскочна скала 

(хартија, картон) 

која ги илустрира 

петте чекори на 

патоказот   

Хартија во 

големина на 

постер 

 

 

16:15 Евалуација на 

обуката 

 

Крај на 

обуката 

Евалуација  

Со цел да се направи 

евалуација на обуката, 

учесниците пополнуваат 

постер на кој се напишани 

сите букви од азбуката. За 

секоја буква треба да се 

наведе збор кој почнува на 

таа буква а го отсликува тоа 

што учесниците го научиле за 

време на целодневното 

искуство, или како ја 

оценуваат обуката. На 

пример, А е за анализа, П за 

подобро разбирање на 

проблематиката, К за 

комплексноста на проблемот, 

итн.    

Обуката завршува со делење 

сертификати за учество.  

Хартија во 

големина на 

постер, означена 

со А, Б, В итн. 
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3.3 Опис на задачите  

Задача бр. 1. Како да ја препознаете жртвата на трговија со луѓе и како да ги 

поставите вистинските прашања? 

 

Времетраење 

на задачата 

15 минути 

Цел  Учесниците добиваат вовед во тоа какви прашања да постават со цел 

да детектираат жртва на трговија со луѓе. 

Разработка Учесниците работат во парови. Учесникот А во секој пар добива 

картичка на која има кус опис на случај на трговија со луѓе. Тој учесник 

е жртвата. Учесникот Б е лицето кое го води интервјуто и треба да 

поставува прашања со цел да извлече што повеќе информации за 

случајот.  

Треба да се постават само да/не прашања, а учесникот Б треба да ги 

извлече следниве информации од учесникот А:   

 Од која земја потекнувате?  

 На кој начин бевте експлоатирани (сексуална, трудова или 

експлоатација за криминални цели)?  

 Каде престојувате сега (куќа, стан, приколка, итн.).  

Учесникот Б има право на 2 „џокери“ (дополнителни информации кои 

„жртвата“ ќе ги сподели со цел да му олесни на партнерот да погоди 

што точно ѝ се случило). Кога учесникот Б ќе погоди, се менуваат 

улогите, а обучувачот на масата остава повеќе картички со цел 

учесниците да можат да изберат случај. Кога ќе заврши погодувањето, 

учесникот ја враќа картичката на маса, па така останатите учесници 

можат да ја искористат.   

 

На крајот на задачата, учесниците дискутираат, во мали групи или 

групна дискусија, кои прашања беа поефективни, т.е. со помош на кои 

прашања успеале да воспостават доверба и со кои прашања успеале 

да ги добијат бараните одговори.   

Потребни 

материјали 

12 пластифицирани картички со футроли  

3. Лист хартија во големина на постер: нацртајте инка која треба да го 

симболизира најдобриот приод за поставување прашања, од поопшти 

кон поспецифични. 

 

Задача бр. 2. Што се подразбира под трговија со луѓе? (дефиниција, форми на 

експлоатација и сигнали) 

Времетраење 

на задачата 

30 минути 
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Цел  Учесниците ќе се запознаат со концептот трговија со луѓе (и, како 

факултативна задача, што е разликата меѓу трговија со луѓе и 

криумчарење) 

Разработка Учесниците работат во парови и на хартија разгледуваат три примери 

на можни случаи на трговија со луѓе. Потоа, треба да одлучат дали 

станува збор за жртва на трговија со луѓе (одговорите се дискутираат 

во парови). Секој случај треба да го рангираат на скала од 1 (воопшто 

не се сомневам) до 10 (сериозно се сомневам). Во оваа фаза, 

учесниците сѐ уште не добиваат подробни информации и дефиниција 

за трговија со луѓе, па оваа задача е своевиден поттик да се 

размислува на таа тема.   

По дискусијата во парови, обучувачот модерира пленарна дискусија 

каде што бара од учесниците да ги објаснат своите заклучоци за 

дадените примери, т.е. дали се работи за случаи на трговија со луѓе. 

Дури потоа обучувачот објаснува како законот ја дефинира трговијата 

со луѓе и како во пракса да се процени дали клиентот е можна жртва. 

Ова се прави врз основа на тристепен модел кој ги отсликува трите 

најважни елементи на трговијата со луѓе:  

 

1. Дело: врбување, превоз, преместување, засолнување или 

прифаќање на лица. 

2. Средства: закана, употреба на сила, други облици на принуда, 

киднапирање, лага/измама, злоупотреба на овластување или 

состојба на ранливост, давање или примање парични средства.  

3. Цел: со цел експлоатација, што вклучува експлоатација за 

проституција на други, сексуална експлоатација, принудна 

работа, ропство или други слични дејствија, како и 

отстранување на човечки органи. 

 

 

Во заклучокот, треба да се напомене дека трговијата со луѓе 

подразбира едно лице активно да функционира под присила, закана, 

злоупотреба на овластување, итн. со цел експлоатација. 

 Факултативна етапа: во некои обуки, можеби ќе биде потребно да се 

објасни разликата меѓу трговија и криумчарење, за што би требало да 

се одвојат дополнителни 10-15 минути. За илустрација, може да се 

искористи овој преглед, кој е изваден од Европскиот Водич за ТЛ 

TrafGuID:  

 Трговија со луѓе Криумчарење 

Цел Експлоатација  За финансиски или 

други материјални 

придобивки 

Согласност Незаконска/неважечк

а 

Законска/важечка 
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Интернационална 

димензија 

Не мора да значи Да  

Кривично дело Против лицето Против државата 
 

Потребни 

материјали  

А4 лист хартија со три примери за случаи на трговија со луѓе  

Лист хартија во големина на постер: дефиниција за трговија со луѓе 

(3те главни елементи) 

Во Прилог 3 е печатениот материјал кој се споделува со учесниците во 

текот на задачата.   

Задача 3. Означување на насловите на новинарски текстови според видот на 

експлоатација – сексуална, трудова или експлоатација за криминални цели 

Времетраење 

на задачата 

15 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да препознаат различни облици на експлоатација  

Разработка Обучувачот чита на глас разни наслови од понови новинарски текстови 

кои обработуваат случаи на трговија со луѓе. Во различни делови на 

просторијата се поставени пластифицирани картички кои 

претставуваат различни облици на експлоатација: сексуална, трудова 

или експлоатација за криминални цели, или пак комбинација од трите. 

Учесниците дискутираат меѓу себе за видот на експлоатација и потоа 

одат во соодветниот дел од просторијата кој го означува картичката со 

конкретниот облик. Ако сакаат да му постават прашање на обучувачот, 

треба да земат една од трите дрвени лажици кои се во средината на 

просторијата. Има три лажици така што групите може да постават 

вкупно три прашања.  

 

Откако учесниците ќе ја одберат картичката која го претставува 

обликот на експлоатација, обучувачот го објаснува секој случај 

засебно, т.е. разјаснува за кој облик на експлоатација станува збор и 

зошто.   

Потребни 

материјали 

Листа на наслови од понови новинарски текстови кои обработуваат 

случаи на трговија со луѓе 

4 пластифицирани картички  

3 дрвени лажици 

 

Задача бр. 4. Препознавање и означување на сигналите на трговија со луѓе 

Времетраење 

на задачата 

30 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да ги препознаат и означат сигналите на трговија 

со луѓе 
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Разработка Учесниците се делат во 4 групи. Секоја група добива листови хартија 

со седум сигнали за трговија со луѓе и картон со 3 одделни категории: 

1. Дело, 2. Средства, 3. Цел.   

Обучувачот ги прашува учесниците во која категорија треба да се 

смести секој од сигналите. Со ножички, учесниците ги сечат сигналите 

и ги ставаат во соодветната категорија на картонот.  

По работата во мали групи, следува пленарна дискусија каде 

обучувачот ги објаснува сите сигнали и нагласува дека некогаш еден 

сигнал може да се смести во повеќе категории. Исто така, објаснува 

какви дополнителни прашања треба да се постават за да може 

попрецизно да се интерпретираат сигналите.    

Потребни 

материјали  

4 картони  

4 листови хартија A4 формат, на кој има 7 сигнали за секоја група  

4 рала ножици  

Во Прилог 3 е материјалот кој се споделува со учесниците за време на 

задачата.  

 

Задача бр. 5. Препознавање и означување на сигналите на трговија со луѓе, 

прилагодена задача за специфични групи на стручни лица 

Времетраење 

на задачата 

20 минути 

Цел На учесниците ќе им биде предочено дека, зависно од струката и 

контекстот на работа, стручниот кадар од различни профили ќе 

 

 детектира различни сигнали за трговија со луѓе, и токму затоа е важно 

да се споделат овие сигнали со колегите од другите сектори и струки. 

Разработка Учесниците работат во истите 4 групи, со истите седум сигнали и 

картонот, но овој пат, се користи другата страна од картонот, на која 

се наведени следните 4 профили: 

 

 Шалтерски работник во институција каде новодојденците се го 

регистрираат својот престој.  

 Доктор на одделението за прва помош во болница  

 Волонтер во црква/религиозен објект во кој доаѓаат мигранти  

 Шалтерски работник во Стопанска комора  

 Обучувачот сега прашува кој профил би можел/би требало да ги 

детектира сигналите на трговија со луѓе?  

По работата во мали групи, следи пленарна дискусија каде се 

разгледуваат и објаснуваат одговорите. Се дискутираат и можните 

реперкусии.  
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Потребни 

материјали  

4 картони 

Во Прилог 3 е печатениот материјал кој се користи за време на задачата 

 

(Алтернативна вежба) Задача бр. 6. Препознавање и обележување на 

сигналите на трговија со луѓе кај вистински случај 

Времетраење 

на задачата 

20 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да ги препознаат и означат сигналите на трговија 

со луѓе  

Разработка Учесниците гледаат кусо видео во кое една млада девојка си заминува 

од татковината со цел да работи во странство. Таа се збогува со своето 

момче и му ветува дека ќе бидат во контакт, а потоа влегува во кола 

во која веќе има неколку млади жени. Девојката му ги подава своите 

документи на возачот. Видеото завршува со слика од момчето кое 

безуспешно се обидува да стапи во контакт со својата девојка. 

Последниот кадар прикажува неколку мобилни телефони оставени во 

купче.  

Обучувачот им напоменува на учесниците внимателно да го следат 

видеото со цел да ги одговорат следниве прашања:   

 Кои сигнали за трговија со луѓе беа прикажани во видеото?   

 Кој облик на експлоатација го забележавте?  

 Зошто жртвата сама не си заминала од ситуацијата?  

 

 Кој (стручен профил) би можел да ги детектира овие сигнали?  

 На кој начин би можеле да се сретнете со оваа жртва во рамките 

на вашата работа?   

 Што би можеле да направите ако ја сретнете оваа жртва?  

 

Учесниците ги споделуваат своите согледувања по првото гледање на 

видеото. Пред да го погледнат видеозаписот по втор пат, обучувачот ги 

посочува оние точки/аспекти кои учесниците ги пропуштиле. Ова може 

да се повтори неколкупати, зависно од групата.  

 Забелешка: Може да се користат различни видеа. На следниве линкови 

можете да најдете добар избор:  

 https://www.youtube.com/watch?v=0N1N-X10Rpk  

 https://www.youtube.com/watch?v=RR3-epDmsks  

 https://www.youtube.com/watch?v=yhxDDqbWCq4  

 https://www.youtube.com/watch?v=q2Ug_kxPQ3E 

 https://www.youtube.com/watch?v=a9S4coTgTeM  

 https://www.youtube.com/watch?v=Tk-KyD1sx-o  

https://www.youtube.com/watch?v=0N1N-X10Rpk
https://www.youtube.com/watch?v=RR3-epDmsks
https://www.youtube.com/watch?v=yhxDDqbWCq4
https://www.youtube.com/watch?v=q2Ug_kxPQ3E
https://www.youtube.com/watch?v=a9S4coTgTeM
https://www.youtube.com/watch?v=Tk-KyD1sx-o
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Овие видеа беа направени за потребите на кампањата Отвори очи!, а 

во рамките на Проектот МИРОР (MIRROR), под покровителство на 

Европскиот фонд за превенција и борба против криминалот, кој е 

кофинансиран од страна на шпанското Министерство за вработување и 

социјална политика. Целта на овие видеа е да се поттикне јавноста да 

ги отвори очите и да се соочи со еден проблем кој и не е толку далечен: 

трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Кампањата Отвори очи! 

ја изработи шпанската НВО Accem launchedthe, заедно со следните 

европски организации: На пат и Буон Пасторе (Buon Pastore) од 

Италија, Белгиската Црковна комисија за мигранти во Европа 

(Churches' Commission for Migrants in Europe) и Fundatia Floarea 

Ialomiteana од Романија.  

Потребни 

материјали 

Видео, лаптоп компјутер, проектор со звук  
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Вежба бр. 7. Како да се постават дополнителни прашања по детектирањето на 

сигнали за трговија со луѓе? 

Времетраење 

на задачата 

20 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да оценат кои дополнителни прашања да ги 

постават откако ќе препознаат сигнали за можен случај на трговија со 

луѓе.  

Разработка Учесниците се делат во 4 групи и секоја група ја анализира следнава 

студија на случај: 

Данита работи како сексуален работник. Ги прима клиентите во домот 

на своето момче во Ситард, град во јужниот дел на Холандија, на 

границата со Белгија и Германија. Вие сте стручно лице, а таа доаѓа 

кај вас со конкретно прашање: би сакала да испрати повеќе пари дома, 

кај своето семејство во Бугарија, па бара совет како да го изведе тоа.  

На Вашето прашање како се вклопува нејзиното момче во целата 

ситуација, таа Ви кажува дека 50% од нејзините приходи му ги дава на 

момчето во замена за храна и сместување. Притоа, тој ги договара 

клиентите, како и тарифите и услугите кои Данита ги нуди. Данита 

инсистира: „Ми се допаѓа животот тука, како и мојот нов животен стил“. 

Кај Вас се јавува сомнеж дека Данита е жртва на трговија. Кои 

прашања ќе ѝ ги поставите со цел да одлучите дали Вашите сомнежи 

се основани?  

Еден или двајца од учесниците поставуваат прашања, другите 

набљудуваат. Целта на оваа задача е да се оцени колку е сериозна 

ситуацијата на Данита. Дали таа е сексуален работник по своја волја 

или пак е жртва на трговија со луѓе?  

По работата во мали групи, следува пленарна дискусија каде 

учесниците објаснуваат какви прашања поставувале, и кои биле 

поефектни а кои помалку ефектни.  

Потребни 

материјали 

Студија на случај  

 

Задача бр. 8. Како да се постават дополнителни прашања по детектирањето на 

сигнали за трговија со луѓе? 

Времетраење 

на задачата 

20 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да оценат кои дополнителни прашања да ги 

постават откако ќе препознаат сигнали за можен случај на трговија со 

луѓе. 

Разработка Учесниците работат во групи од тројца и размислуваат за тоа кои 

дополнителни прашања би можеле да ѝ ги постават на можната жртва 

на трговија со луѓе. Учесниците ги запишуваат овие прашања на 

постер. Со помош на прашањата треба да се стекне довербата на 

клиентот, т.е. потенцијалната жртва, но и да се извлечат подетални 
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информации. Треба да се развијат прашања кои се однесуваат на сите 

три елементи на трговија: 1. Дело, 2. Средства, 3. Цел.  

По работата во мали групи, се продолжува со пленарна дискусија каде 

секоја група ги споделува прашањата кои ги осмислиле. Обучувачот ги 

забележува прашањата на постерот и на останатите учесници во 

 другите три групи им ги поставува следните прашања: Дали сметате 

дека прашањата се соодветни? Зошто (не)? 

Потребни 

материјали 

Хартија во големина на постер 

 

(Алтернативна) Вежба бр. 9. Како да се комбинираат и интерпретираат 

сигналите, и како да се отвори прашањето пред можната жртва? 

Времетраење 

на задачата 

20 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да проценат кога и кои следни чекори треба да се 

преземат ако се појави сомнеж дека клиентот е можна жртва на 

трговија со луѓе. 

Разработка Учесниците застануваат во еден ред. Обучувачот чита на глас студија 

на случај. Со секоја наредна реченица, се додава нов сигнал. 

Учесниците треба да истапат чекор напред тогаш кога мислат дека е 

вистинскиот момент да го отворат прашањето со клиентот за тоа дали 

се работи за случај на трговија со луѓе.  

Оваа задача има за цел да ја изостри интуицијата на учесниците дека 

кај случаите на трговија со луѓе, честопати се појавува комбинација од 

сигнали. Кога само еден сигнал е видлив, тој може да остане 

незабележан, но кога повеќе сигнали се комбинираат, тоа е повод за 

аларм.   

Следниот случај се презентира во етапи:  

1. Маша, која е од Русија, Ви приоѓа затоа што ја мачи еден 

проблем.   

2. Нејзиниот шеф често пати кажува шеги со сексуална конотација.   

3. На Маша не ѝ се допаѓа ова, но не знае како да постапи. Работи 

како дадилка во семејство на фармери на село.  

4. Семејството има 3 деца и нивното мото е: „Биди вреден и 

работлив, и не безделничи“.  

5. Барате од Маша да Ви даде повеќе информации и таа Ви кажува 

дека нејзиниот шеф ѝ го чува пасошот на „безбедно место“ во 

неговиот сеф.    

6. Маша работи 14 часа на ден, 6 дена во неделата, но не смета 

дека ова ѝ е работа (дека е вработена и работи за семејството).  

7. Добива сместување, храна и нешто пари како џепарлак, но не и 

плата.  
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8. Вели дека би сакала да комуницира на Снепчет со семејството и 

пријателите, но тоа ѝ е дозволено само за време на викендите.  

9. Но во пракса, дури и за време на викендите честопати не ѝ се 

дозволува да комуницира со семејството и пријателите.  

 Алтернативна дополнителна задача 

Учесниците се делат во помали групи по тројца. Секоја група треба да 

изготви слично сценарио каде со секоја нова реченица, се додава нов 

сигнал. Учесниците треба да назначат во кој момент сметаат дека имаат 

доволно информации да зборуваат со потенцијалната жртва за 

нејзината ситуација.   

Потребни 

материјали 

Нема  

 

Задача бр. 10. Како да се отпочне разговорот со можната жртва? 

Времетраење 

на задачата 

10 минути 

Цел Учесниците ќе бидат оспособени за тоа како да го отпочнат разговорот 

со можната жртва на тема трговија со луѓе, а истовремено да 

воспостават врска на доверба.   

Разработка Учесниците ќе работат во парови. Секој учесник во парот ќе се обиде 

да ја отвори темата преку поставување на прашања. Задачата е игра 

на улоги каде едниот учесник е потенцијалната жртва а другиот ја има 

улогата на стручно лице. Потоа, си ги менуваат улогите. Целта на оваа 

вежба е со клиентот да се сподели загриженоста а сепак (сѐ уште) да 

не се навлегува во подробности за сомнежите дека клиентот е можна 

жртва на трговија. На учесниците им се сугерира да се обидат со 

„успешна“ и „неуспешна“ верзија на играта на улоги.  

Потоа, во помали групи учесниците ги дискутираат успешните и 

помалку успешните стратегии. 

Потребни 

материјали 

Флаер „Три начини да се отпочне разговор со можна жртва на трговија“ 

 

Задача бр. 11. Како да се отпочне разговорот со можната жртва на трговија и 

како да се стекне нејзината доверба? 

Времетраење 

на задачата 

10 минути 

Цел Учесниците ќе бидат оспособени за тоа како да го отпочнат разговорот 

со можната жртва на тема трговија со луѓе, а истовремено да 

воспостават врска на доверба.   

Разработка Учесниците работат во истите парови како за задачата бр. 10. Сега 

вежбаат како да го отпочнат разговорот со можната жртва, но овој пат 
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се служат со флаер на кој се наведени практични совети и сугестии. Во 

текот на играта на улоги, секој од нив треба да употреби две од 

понудените сугестии.    

Потребни 

материјали 

Флаер „Три начини да се отпочне разговор со можна жртва на трговија“ 

Во Прилог 3 е печатениот материјал кој се користи за време на задачата 

 

Задача бр.12. Патоказ: Како да се извлечат што повеќе информации за можниот 

случај на трговија со луѓе и како да се упати жртвата? 

Времетраење 

на задачата 

30 минути  

Цел Учесниците ќе бидат оспособени за тоа како да го отпочнат разговорот 

со можната жртва на тема трговија со луѓе, а истовремено да 

воспостават врска на доверба.   

Разработка Учесниците работат во групи од тројца и интервјуираат можна жртва на 

трговија според следново сценарио: 

Јануш работи 6 дена во неделата за една компанија за хортикултура во 

Холандија. Заработува €3,35 по час. Спие во караван приколка која се 

наоѓа во рамките на компанијата за која работи. Ви се обраќа Вам затоа 

што слушнал дека треба да заработува повеќе од тоа што му плаќаат 

во моментот.  

По куса анализа на случајот, секој учесник во групата добива одредена 

улога:  

 Службено лице кое го спроведува интервјуто  

 Можна жртва 

 Набљудувач кој следи дали службеното лице го следи патоказот  

На подот се поставени 5 отскочни скали, направени од хартија/картон. 

Службеното лице и можната жртва стојат од двете страни на првата 

отскочна скала. Службеното лице го почнува интервјуто, и преминува 

на следната скала кога смета дека ги поставил(а) сите прашања од 

скала 1, итн. Можната жртва исто така се движи по скалилото, но само 

тогаш кога смета дека ѝ се поставени сите релевантни и неопходни 

прашања и кога развила доволно доверба во службеното лице за да 

премине на следната скала.  

Ако има доволно време, учесниците може да ги сменат улогите и/или да 

поразговараат за тоа кои стратегии биле успешни, а кои помалку 

успешни.  

Обучувачот ја завршува задачата со пленарна повратна информација 

од учесниците за нивните впечатоци од задачата, и се прави резиме на 

тоа што е научено и усвоено.    

Потребни 

материјали 

Патоказ „Дали се сомневате дека некоја личност е жртва на трговија 

со луѓе?“  

Отскочна скала (хартија, картон) која ги илустрира петте чекори на 

патоказот   
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Хартија во големина на постер  

Во Прилог 3 е печатениот материјал кој се користи за време на задачата 
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Глава 4   Програма за обука Безбедна иднина, 

безбедно враќање  

 

 

4.1 Целна група и цели на обуката 

Обуката Безбедна иднина, безбедно враќање е наменета за социјални работници и 

слични сектори кои работат на обезбедување грижа и заштита на жртвите на трговија со 

луѓе (или слични ранливи категории) од трети земји надвор од ЕУ, независно дали 

станува збор за НВО, ВО или МВО.  

Во прилог се целите на обуката Безбедна иднина, безбедно враќање.  

Во рамките на оваа обука учесниците ќе се запознаат со следново: 

 Што подразбира Методологијата Безбедна иднина 

 Перцепциите на учесниците (стручните лица) за безбедна иднина и безбедно 

враќање, и како овие перцепции влијаат врз комуникацијата со клиентите  

Воедно, со помош на алатките од Методологијата Безбедна иднина, учесниците ќе умеат 

да: 

 Формулираат прашања со цел да ја отворат темата и отворено да поразговараат 

со жртвата на трговија за нејзината иднина  

 Направат мапа на општествена мрежа на клиентот и други ресурси 

 Развијат патоказ за упатување, вклучително и безбедно враќање и реинтеграција, 

користејќи ги инструментите во Методологијата Безбедна иднина. 

 

4.2 Пример програма за обука 

Програмата за еднодневна обука (09:30-16:30) на тема безбедна иднина и безбедно 

враќање на жртвите на трговија со луѓе би можела да биде конципирана на следниот 

начин:  

Време Компонента Разработка Потребни 

материјали 

Кој? 

09:30 Обраќање за 

добредојде  

- Претставете ги обучувачите  

- Претставете ја програмата за 

обуката (на хартија во големина 

на постер). Посочете го проектот 

Безбедни! како извор.  

- Разјаснете (на хартија во 

големина на постер) со какви 

знаења и вештини ќе се стекнат 

учесниците на крајот на обуката  

Пополнети 

листови 

хартија во 

големина на 

постер 

 

Пополн

ете со 

името 

на 

обучува

чот кој 

ќе ја 

води  

обуката 

09:40 Запознавање Задача 1. Меѓусебно запознавање  

Учесниците накратко се 

претставуваат (име, каде и што 

работат)  

Налепници со 

име  
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Време Компонента Разработка Потребни 

материјали 

Кој? 

10:10 Заземање став Задача 2. Заземање став 

На учесниците им се 

презентираат различни 

сфаќања за безбедна иднина и 

безбедно враќање, а тие треба 

да заземат став. 

Пластифицирани 

картици (А4 

формат) со 

текст: „се 

согласувам“, „не 

се согласувам“, 

„не знам“  

 

10:40 Кафе пауза    

 

 

Време Компонента Разработка Потребни 

материјали 

Кој? 

11:00 Презентација  

Методологија 

Безбедна 

иднина 

Теорија. Методологија Безбедна 

иднина 

Учесниците се запознаваат со 

Методологијата Безбедна 

иднина и пристапот кој 

подразбира планирање на две 

паралелни патеки (етапно 

разгледување на можностите 

жртвата да остане во земјата 

дестинација или да се врати во 

татковината). Чекорите кои се 

дел од оваа методологија, се 

разгледуваат и се објаснуваат 

со помош на студија на случај.  

Презентација 

(PowerPoint) 

проектор, 

лаптоп 

компјутер  

 

11:30 Инструменти 

од 

Методологијата 

Безбедна 

иднина 

 

 

Задачи 3а, 3б, 3в и/или 3г 

Инструменти од Методологијата 

Безбедна иднина 

Изберете задача од 3а, 3б, 3в 

3г. Запознавање со 

инструментите од 

методологијата преку нивна 

активна употреба 

  

Инструменти од 

Методологијата 

Безбедна 

иднина: 

Кус преглед 1 

Кус преглед 2 

Акциски 

план(стратегија) 

Екограм  

Хартија (А4 

формат), 

хартија во 

големина на 

постер, хартија, 

маркери, 

примери за 

екограм 
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12:15 Ручек    

 

 

 

 

 

Време Компонента Разработка Потребни 

материјали 

Кој? 

13:15 Инструменти 

од 

Методологијата 

Безбедна 

иднина 2 

Задача 3а, 3б, 3в и/или 3д. 

Инструменти од 

Методологијата Безбедна 

иднина (продолжува) 

Изберете една задача од 3а, 

3б, 3в и 3г.  

Исто како и во 

претходната 

задача 

 

14:00 Општествена 

мапа 

Задача 4. Општествена мапа  

Запознавање со мапата за 

Безбедно враќање, како таа 

функционира и како да се 

ракува со неа, како и 

постоечки организации кои 

може да организираат 

безбедно враќање и 

реинтеграција.   

Податоци за 

постоечки 

организации  

Хартија А4 

формат 

Хартија во 

големина на 

постер, маркери, 

лаптоп 

компјутери 

(најмалку 4) 

 

14:40 Кафе пауза    

 

 

 

Време Компонента Разработка Потребни 

материјали 

Кој? 

15:00 Поддршка за 

безбедна 

реинтеграција 

во земјата 

потекло  

Задача 5. Разгледување на 

можностите за безбедна 

реинтеграција во земјата 

потекло. Како функционира 

општествената мапа на 

клиентот? 

Хартија во 

големина на 

постер 

 

15:30 Како да се 

користи 

Методологијата 

Безбедна 

иднина  

 

Задача 6. Едноминутна 

презентација на 

Методологијата Безбедна 

иднина  

 

Стоперица 

(мобилен 

телефон) со 

звучен аларм 
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16:00 Завршна 

активност   

Што научивте 

денес и со што 

си заминувате 

од обуката?  

Завршна активност 

Дискусија со учесниците на 

тема како ќе направат 

дисеминација на денешната 

обука и што ќе споделат со 

своите колеги 

  

16:15 Евалуација и 

затворање на 

програмата 

 

Евалуација 

 Евалуација со помош на 

формулар и/или задача  

 Што научивте денес? 

 Завршна активност: 

АБВ „Со еден збор: со 

што си заминувате од 

оваа обука?“ 

 Доделување на 

сертификати  

Формулар за 

евалуација  

Сертификати за 

посетена обука 
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4.3 Опис на задачите  

Задача 1. Компонента: Запознавање  

Времетраење 

на задачата 

30 минути 

 

Цел Меѓусебно запознавање на учесниците. Обучувачите ќе стекнат 

подобра слика за учесниците. Атмосферата треба да биде пријателска 

и опуштена, со цел учесниците да се охрабрат и да зборуваат отворено.  

Разработка Верзија 1: Секој учесник накратко се претставува (име, каде и што 

работи), по што следи задача во која тие стануваат и седнуваат зависно 

од прашањата кои ги поставуваат обучувачите. Прашањата може да се 

од различен вид и да се прилагодат зависно од учесниците, и може да 

се однесуваат на професионалниот/деловниот живот на учесниците или 

да бидат лични прашања. На пример: 

Станете ако: 

 Работите со мигранти  

 Станавте пред 7 часот утринава   

 Работите со жртви на трговија со луѓе 

 Имате претходно искуство со програмата Безбедна иднина  

 Работите со жртви на семејно насилство  

 Работите во амбуланта  

 Понекогаш сте загрижени за резидентниот статус на клиентот  

 Поминувате доста време работејќи на компјутер  

 Итн.   

 Верзија 2:  

Дискусија во парови: Дали некогаш сте имале случај каде сте 

разговарале со клиентот околу неговото враќање дома и што тоа би 

значело за клиентот? Можете да ни кажете малку повеќе за ова? Дали 

имаше некои резерви и дилеми во текот на разговорот? Дали тие 

резерви и дилеми беа Ваши, на клиентот или заеднички? 

Потребни 

материјали  

Нема  
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Задача 2. Компонента: Заземање став  

Времетраење 

на задачата 

30 минути 

 

Цел Учесниците ќе станат свесни за сопствените ставови кон различните 

можности за иднината на клиентите. Воедно, учесниците ќе станат 

свесни како нивното лично потекло, историја и нивните вредности 

влијаат врз нивната севкупна интеракција со жртвите на трговија со 

луѓе.  

Разработка Просторијата е поделена со замислена линија каде што едната страна 

е резервирана за опцијата „се согласувам“ (назначено со 

пластифицирана картица закачена на ѕид) додека на другата страна е 

опцијата „не се согласувам“. Некаде во средина е опцијата „не знам“, 

која е означена со картица на подот.  

Обучувачот на глас чита едно тврдење, а учесниците одбираат страна 

од просторијата, зависно од тоа колку се согласуваат со 

исказот/тврдењето. Колку се поблиску до ѕидот, толку повеќе се 

согласуваат односно не се согласуваат.  

Учесниците го објаснуваат својот избор и со тоа се стимулира дискусија 

меѓу учесниците. Поттикнете ги да се обидат да ги убедат останатите 

учесници да ги сменат своите ставови. На сите учесници им е дозволено 

да преминат во друг дел од просторијата ако се убедени од аргументите 

на другите учесници.   

 Тврдења (изберете од листата и/или прилагодите ги зависно од 

локалните потреби и интереси): 

 Клиентот секогаш има контрола врз сопствената иднина.   

 Социјалниот работник влијае врз одлуките кои ги носи клиентот 

за тоа дали да остане во земјата дестинација или да се врати во 

татковината.  

 Не сметам дека е важно со клиентот да ја дискутирам можноста 

за негово враќање во татковината.   

 За повеќето жртви на трговија останувањето во земјата 

дестинација значи подобра иднина, за разлика од враќањето во 

земјата потекло.   

 Ако има војна или вооружен конфликт во земјата потекло, 

жртвата на трговија не треба да се врати дома. 

 Кога жртвата е мигрант без документи (нелегален мигрант) и 

останува во земјата дестинација, тогаш таа се изложува на 

ризик што е непромислено и неодговорно. 

 Децата треба да се присутни кога се дискутираат идните чекори 

на семејството, вклучително и можноста семејството да се врати 

во земјата потекло. 

 Беспредметно е да се дискутира можноста за враќање со клиент 

кој цврсто се противи на ваквата одлука. 

 Ако со клиентот ја дискутирам можноста за враќање, си ги 

нарушувам односите со него.   
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 Ако клиентот има цврст случај против извршителот на трговијата 

со луѓе, тогаш нема потреба да се дискутира и разгледува 

можноста за враќање. (Во Холандија, кога за трговецот има 

правосилна пресуда, жртвата добива трајна дозвола за престој.) 

Потребни 

материјали 

Пластифицирани картици (А4 формат) со текст: „се согласувам“, „не се 

согласувам“, „не знам“, селотејп трака.  

Алтернатива: Црвена трака за обележување на линија  

Алтернатива: Напишете ги тврдењата на постер хартија (особено 

практично ако тврдењата треба да се преведат на друг јазик) 

 

Задачи 3а, 3б, 3в и 3 г. Компонента: Инструменти од Методологијата Безбедна 

иднина 

Задача 3а. Кус преглед 1: Споредете ги состојбите во матичната земја со оние 

во земјата дестинација, и разгледајте ги можностите и пречките за безбедно 

враќање и реинтеграција  

Времетраење 

на задачата 

40 минути 

Цел Учесниците ќе бидат обучени за тоа како да ја отворат дискусијата за 

иднината на клиентот со тоа што ќе му ги постават вистинските 

прашања, но и како да го користат инструментот. (Преку активно 

размислување за прашањата кои би им ги поставиле на клиентите, 

учесниците ги откриваат и потенцијалните тешкотии кои би можеле да 

се појават во текот на разговорот, како и стратегиите за да се надминат 

истите.) 

Разработка Овој инструмент дава преглед за различните фактори кои влијаат врз 

одлуките на клиентот дали да се врати дома, во матичната земја или да 

остане во земјата дестинација. Инструментот е поделен на неколку 

категории: приходи, живеалиште, безбедност, заштита од насилство, 

деца, семејство, општествен статус по враќањето, здравствена 

состојба, итн.  

Учесниците добиваат копија од Кус преглед 1 од Методологијата 

Безбедна иднина, и работат во мали групи од 3 или 4.  

Учесниците имаат за задача да формулираат прашања кои би ги 

поставиле кога би работеле со инструментот. Кои прашања се 

соодветни со цел да се отпочне разговорот и да се стекне довербата на 

клиентот? Секоја група добива една или две категории од 

инструментот. На пример, една група треба да работи на прашања 

врзани со децата и општествениот статус по враќањето дома, додека 

пак друга група ќе поставува прашања за приходите на жртвата и 

нејзината безбедност. Учесниците ги запишуваат прашањата на хартија 

во големина на постер (вкупно време за работа: 20 минути).  

Покрај прашањата кои учесниците би им ги поставиле на клиентите, 

тие треба да размислуваат и за можните пречки кои во пракса би се 

појавиле при разговорот и како би се справиле со пречките и 

тешкотиите.    
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По работата во мали групи, прашањата се разгледуваат на пленарна 

дискусија, со обучувачот како модератор. За крај, учесниците треба да 

ги посочат прашањата кои според нив се најефективни и најкорисни за 

употреба. Ова може да се направи со гласање, така што учесниците ги 

означуваат прашањата кои сметаат дека се најсоодветни.  

Потребни 

материјали 

Копии од Кус преглед 1 од Методологијата Безбедна иднина, хартија 

(А4 формат), хартија во големина на постер, маркери. 

Во Прилог 4 се печатените материјали за споделување за оваа 

задача.  

Задача 3б. Кус преглед 2. Фактори кои може да го сменат мислењето на 

клиентот  

Времетраење 

на задачата 

30 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да препознаат како и кога да ја отворат 

дискусијата за тоа кои фактори во одлуката на клиентот за неговата 

иднина може да се сменат, и како со помош на инструментот да ги 

постават вистинските прашања.  

Разработка Откако ќе го пополни формуларот Кус преглед 1, социјалниот работник 

разговара со клиентот за тоа кои фактори што влијаат врз одлуката на 

клиентот би можеле да се променат. На пример, ако клиентот тврди 

дека не може да се врати дома затоа што во татковината нема никаква 

општествена мрежа, по работата со клиентот може да се појават 

можности за повторно воспоставување на мрежата. Или може да се 

смени безбедносниот статус на клиентот, можностите за заработка, 

дом, итн.  

Учесниците добиваат копија од Кус преглед 2 од Методологијата 

Безбедна иднина, и работат во групи од 3 или 4.  

Обучувачот ги прашува учесниците кога и како може да се употреби 

овој инструмент. Кои прашања би им ги поставиле на своите клиенти 

при работата со овој инструмент? Учесниците ги запишат идеите и 

можните прашања на постер хартија (вкупно време за работа: 10 

минути).  

По работата во мали групи, прашањата се разгледуваат на пленарна 

дискусија, со обучувачот како модератор. 

Потребни 

материјали 

Копии од Кус преглед 2 од Методологијата Безбедна иднина, хартија 

(А4 формат), хартија во големина на постер, маркери. 

Во Прилог 4 се печатените материјали за оваа задача.  

Задача 3в. Персонализирана стратегија за враќање  

Времетраење 

на задачата 

40 минути 

 

Цел Учесниците ќе умеат, заедно со своите, клиенти да развијат 

персонализирана стратегија за враќање. 



 

40  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

Разработка Учесниците добиваат копија од персонализираниот план за враќање од 

Методологијата Безбедна иднина, и работат во групи од 3 или 4.  

Учесниците одбираат еден од своите клиенти и ги пополнуваат оние 

категории од персонализираниот план за враќање кои сметаат дека се 

најитни во конкретниот случај со цел да му се овозможи на клиентот 

безбедно враќање (10 минути). Категориите се слични со оние во Кус 

преглед 1 и 2, а ги содржат следниве категории: приходи, безбедност, 

грижа за децата, (ментална) здравствена нега, општествена мрежа, 

општествен статус по враќање, и сл.  

Учесниците работат во мали групи и ги дискутираат одговорите, притоа 

давајќи аргументи за својот избор. Секој од учесниците треба да го 

сподели својот одговор. Учесниците си поставуваат прашања со цел да 

ги дообјаснат одлуките, се објаснуваат и првите чекори кои би се 

преземале при пополнување на персонализираниот план за враќање, 

а се антиципираат и можните пречки и тешкотии при пополнување на 

формуларот.   

За оваа задача не е предвидена пленарна дискусија, а каде има 

потреба обучувачите им помагаат на групите во текот на работата.  

Потребни 

материјали 

Копии од персонализираниот план за враќање од Методологијата 

Безбедна иднина, хартија А4 формат, постер хартија, маркери и 

пенкала.  

Во Методологијата Безбедна иднина ќе ја најдете целосната верзија на 

персонализираниот план за враќање.  

Вежба 3г. Генограм и екограм  

Времетраење 

на задачата 

50 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да работат со генограм и екограм, што ќе им 

помогне (како и на клиентот) да извлечат повеќе информации за 

мрежата и системот за поддршка на клиентот.  

Разработка Учесниците добиваат копии од Анекс 8 на Методологијата Безбедна 

иднина. Работат во парови.  

Обучувачот им дава за задача на учесниците да изготват екограм за 

партнерот со кој работат во оваа задача. Едниот учесник поставува 

прашања, додека другиот ги одговара врз основа на лично искуство и 

својата моментална ситуација. Откако ќе се комплетира екограмот, 

групите дискутираат за придобивките од изготвувањето на екограм со 

клиентот. Со какви потешкотии се соочуваа тие кои поставуваа 

прашања а со какви тие кои одговараа на прашањата? Дали некои 

прашања беа потешки или полесни од другите? Каков ефект имаше 

искуството врз двете страни? Дали начинот на кој се поставуваат 

прашањата има ефект врз одговорите на соговорникот? Каде и што би 

можеле да прилагодите, коригирате и сл.? (30 минути) 

По работата во групи, следува пленарна дискусија за тоа кои се 

придобивките од употребата на овој инструмент и како може да му 

помогне на клиентот да се подготви за идните чекори (20 минути).  
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Потребни 

материјали 

Копии од формуларот Екограм од Методологијата Безбедна иднина, А4 

формат хартија, пример од пополнет екограм.  

Во Прилог 4 се печатените материјали за оваа задача. 

 

Задача 4. Општествена мапа за безбедно враќање и реинтеграција  

Времетраење 

на задачата 

40 минути 

Цел Учесниците се запознаваат со општествената мапата за безбедно 

враќање, како таа функционира и како да ракуваат со неа, како да 

извлечат релевантни информации и како адекватно да ги информираат 

своите клиенти за постојните можности.  

Разработка Учесниците се делат во групи од 3. Секоја група добива 

информации/материјали за организација која работи на безбедно 

враќање и реинтеграција (веб страна, брошури, билтени, итн.) 

 

Учесниците треба да истражат и селектираат податоци, и да подготват 

куса пленарна презентација (15 минути) во која се нагласени следниве 

аспекти:  

 Кои се таргет групите кон кои се стреми организацијата? 

 Во кои земји оваа организација врши безбедно враќање и 

реинтеграција?  

 Дали организацијата е повеќе насочена кон укажување помош 

при безбедно враќање или кон помош при безбедна 

реинтеграција по враќањето во татковината? 

 Што подразбира оваа помош?  

По работата во мали групи, следи пленарна дискусија (25 минути) каде 

секоја група ја презентира организацијата која била предмет на 

обработка.   

Потребни 

материјали  

Податоци во пластични фолии за организации работат на безбедно 

враќање и реинтеграција  

Лист хартија во големина на постер, маркери, лаптоп компјутери 

(најмалку 4, а по потреба може да се користат и мобилни телефони) 

 

Задача 5. Разгледување на можностите за безбедна реинтеграција во матичната 

земја. Како да се искористи друштвената мрежа на клиентот 

Времетраење 

на задачата 

30 минути 

Цел Поттикнување на учесниците, заедно со клиентот, да ги разгледаат 

сите можности за поддршка во матичната земја. Исто така, како 

резултат од размената на мислења со останатите колеги, учесниците 
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стекнуваат нови вештини за тоа како да ја надградат општествената 

мрежа на клиентот по враќањето во татковината.  

Разработка Учесниците работат во групи од 3. Обучувачот ги дава следните 

инструкции: Замислете си дека Вашиот клиент се подготвува да се 

врати дома, во земјата потекло. Смислете три начини како да го 

поврзете клиентот со корисни општествени мрежи (на пример црква, 

организации за поддршка, семејство, институции за медицински услуги 

и поддршка, итн.). Бидете креативни!   

Во рамките на своите групи, учесниците ги разгледуваат следниве 

прашања:  

 Како да ги детектирате изворите на поддршка во матичната 

земја на клиентот? Кои се можните почетни точки кои ги имате 

предвид?  

 Како може Вашиот клиент (со Ваша помош) да добие пристап 

кон оваа општествена мрежа?  

Одговорите се забележуваат на постер хартија.   

Следно, во групата се споредуваат идеите и можните механизми. 

Учесниците си ги поставуваат следниве прашања: дали мислите дека 

ова може да се примени во пракса, при работа со клиенти? Дали би 

можеле и дали би сакале да соработувате на овој начин со вашите 

клиенти? 

Следи пленарна дискусија каде учесниците ги споделуваат подобрите 

идеи.  

Потребни 

материјали  

Хартија во големина на постер 

 

Задача 6. Кратка презентација: Објасни ја Методологијата Безбедна иднина во 

1 минута  

Времетраење 

на задачата 

30 минути 

Цел Учесниците ќе умеат да им ја објаснат Методологијата Безбедна иднина 

на своите клиенти или други релевантни фактори, и да ја прецизираат 

нејзината вредност. Учесниците ќе умеат да посочат и што научиле во 

текот на обуката.  

Разработка Учесниците работат во парови и, со помош на игра на улоги, ја 

објаснуваат Методологијата Безбедна иднина. Зависно од времето и 

потребите на  групата, предвидени се повеќе фази, а некои фази може 

да се повторат со цел да се подобри презентирањето.  

Обучувачот објаснува дека ќе се користи кратка презентација, во која 

секој учесник има една минута да му ја објасни на партнерот 

Методологијата Безбедна иднина. Во првата фаза може да се дозволат 

и две минути за овој дел. Откако ќе се завршат сите фази, учесниците 

ги менуваат улогите, каде едниот слуша а другиот презентира. Притоа, 

во секоја фаза, учесникот што слуша добива друга улога/идентитет.  
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Игра на улоги 1: Лицето А е колега кој не учествувал во обуката, 

додека лицето Б е другиот учесник. А му дозволува на Б да направи 

едноминутна презентација за обуката а притоа А може да постави само 

едно прашање и тоа по потреба за дообјаснување.  

Фаза 1 : 

 Објасни во 1 минута: Што претставува Методологијата Безбедна 

иднина? 

Фаза 2: 

 Објасни во 1 минута: Зошто сметате дека е важно со клиентот 

да се дискутира неговата иднина?  

 Игра на улоги 2: Лицето А е сега релативно нов клиент чија иднина е 

сѐ уште доста неизвесна, т.е. не е јасно дали ќе смее да остане во 

земјата дестинација.  

Фаза 3: 

 Објасни во 1 минута: Што претставува Методологијата Безбедна 

иднина? 

 

Фаза 4: 

 Објасни во 1 минута: Зошто сметате дека е важно со клиентот 

да се дискутира неговата иднина? 

 Игра на улоги 3: Овој пат, лицето А е адвокат (за азил) кој се бори 

неговиот клиент да добие трајна дозвола за престој.   

Фаза 5: 

 Објасни во 1 минута: Што претставува Методологијата Безбедна 

иднина? 

Фаза 6: 

 Објасни во 1 минута: Зошто сметате дека е важно со клиентот 

да се дискутира неговата иднина?  

 Играта на улоги може да вклучи и варијанта каде лицето А е клиент со 

ограничена деловна способност, но постојат и други можности.   

Помеѓу фазите или на крајот, планирана е пленарна дискусија, на 

пример: Што беше успешно? Што беше тешко? Како се разликуваат 

таргет групите во овие симулации? Постои можност да се повтори 

некоја фаза ако учесниците не се задоволни од својата презентација, 

особено по добиените коментари како да ја подобрат изведбата.   

Потребни 

материјали 

Стоперица (мобилен телефон) со звучен аларм 
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Прилози 
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Прилог 1 

 

Материјал за споделување со учесниците на 

програмите за обука за Рана идентификација7 

 
 

  

                                           
7 Авторски права: ФерВорк Холандија 
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Вежба 2. Што е трговија?  

 

На скала од 1 до 10, како ќе ги оцените следните студии на случај? 

 

1……………………..……………………………………………………………………………………………..……………….…….10 

 

(1 = воопшто не се сомневам на трговија)……………………..….. (10 = сериозно се сомневам 

на трговија) 

 

 

 

Студии на случај (може/треба да се прилагодат во зависност од составот на 

групата) 

 

1. Јануш работи 6 дена во неделата за една компанија за хортикултура во Холандија. 

Заработува €3,35 по час. Спие во караван приколка која се наоѓа во рамките на 

компанијата за која работи.  

 

2. Данита работи како сексуален работник. Ги прима клиентите во домот на своето 

момче во Ситард, град во јужниот дел на Холандија, на границата со Белгија и 

Германија. 50% од нејзините приходи му ги дава на своето момче во замена за 

храна и сместување. Притоа, тој ги договара клиентите, како и тарифите и 

услугите кои Данита ги нуди. Данита вели дека ѝ се допаѓа новиот животен стил 

во Холандија. 

 

3. Маша, од Русија, работи како дадилка во семејство на фармери на село. 

Семејството има 3 деца и нивното мото е: „Биди вреден и работлив, и не 

безделничи“. Нејзиниот шеф ѝ го чува пасошот на „безбедно место“ во неговиот 

сеф. Маша работи 14 часа на ден, 6 дена во неделата, но не смета дека ова ѝ е 

работа, т.е. дека таа е вработена и работи за семејството. Добива сместување, 

храна и нешто пари како џепарлак, но не и плата. Нејзиниот шеф често пати 

кажува шеги со сексуална конотација.   
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Вежба 4 и 5. Препознавање и означување на сигналите на трговија  

Исечете ги сигналите, и по пат на дискусија одлучете во која категорија ќе ги сместите 

секој од сигналите за трговија: 

 

1. Дело: врбување, превоз, преместување, засолнување или прифаќање на 

лица. 

 

 

2. Средства: закана, сила, измама, киднапирање, лага, злоупотреба на 

овластување или состојба на ранливост, или давање парични средства. 

 

 

3. Цел: експлоатација за проституција други облици на сексуална 

експлоатација, принудна работа и услуги, ропство или други слични дејствија, 

како и отстранување на човечки органи.  

 

Сигнали на трговија со луѓе (може/треба да се прилагодат во зависност од 

составот на групата) 

 

1. Ахмед е присилен да проголта капсули со хероин во Суринам и да патува со авион 

до Холандија. Добива ужасни болки во стомакот. Останатите патници го 

предупредуваат екипажот непосредно пред слетување на Меѓународниот 

аеродром во Амстердам. Екипажот организира екипа за медицинска помош. 

 

2. Кара треба да работи прекувремено со цел да го заработи минималниот личен 

доход кој е утврден со закон. Преку флаер дознава дека има право на минимален 

личен доход. Ви пристапува со цел да се распраша дали и како може да го оствари 

ова право.   

 

3. Ихрин е заведен во Трговскиот регистер како партнер во фабрика за соино 

брашно и млеко. Не знае многу за годишниот обрт што го прави компанијата ниту 

пак каде се испорачуваат производите.   

 

4. Хасан вели дека нема поим како е договорено даночното одбивање од плата. 

Парите се исплаќаат. „Сѐ ќе биде во ред“ вели тој. Доаѓа кај вас за да добие 

матичен број со цел да се регистрира во Холандија. 

  

5. Тања ќе отвори салон за маникир. Нејзиниот сметководител и раководител 

пријавува годишен промет од €30.000,00 со цел да го заведе салонот во 

Трговскиот регистар. Тања не знае колку време е потребно за да се нанесат 

акрилни нокти.   
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6. Џејди е во осмиот месец од бременоста, и мора да продолжи да работи во салонот 

за масажа. Во еден момент, губи рамнотежа и се здобива со фрактура на зглоб.  

 

7. Џинта спие во кревет кој го дели со колешка (hot bed) која исто така работи како 

берач на пиперки. Таа смета дека ова воопшто не е хигиенски и дека плаќа 

премногу висока цена за овие услови. Доаѓа кај Вас за совет како да го реши овој 

проблем.   

 

8. Дуси сѐ уште не може да почне формално да работи. Треба да работи уште долго 

како курир со цел да ги исплати авионските билети за неговото семејство од 

Сирија до Холандија, па нема време. Има долго работно време и работи навечер. 

Сака што поскоро да изгради нормален живот тука во Холандија.   
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Вежба 11. „Три начини да се отпочне разговор со можна жртва на трговија“ 

 

Три начини да се отпочне разговор со можна жртва на трговија без (сѐ уште) да 

навлегувате во подробности за вашите сомнежи дека таа е жртва на трговија.  

 

1. “Она што ми го кажувате е дека сте уморен/уморна, имате долго работно време и 

многу работите, а сепак имате многу малку пари. Се сомневам дека некој можеби 

ве искористува за свои придобивки“. 

 

 

 

2. „Му кажувате дека имате проблем со Вашиот шеф, и дека ... .... {пополнете со 

проблемот кој го посочува клиентот}. Ако добро ве разбрав, Вашиот шеф можеби 

прави незаконско дело кое се казнува во Холандија. А ова е на Ваша штета. Дали 

сакате да поразговараме повеќе на оваа тема со луѓе кои би можеле да Ви 

помогнат?“  

 

 

 

3. „Како што јас разбирам, не можете да појдете на лекар кога имате потреба, 

Вашиот работодавец сѐ уште Ви должи пари, и Ве укорува. Ми кажавте и дека сте 

исплашен(а) {пополнете со повеќе подробности за ситуацијата на клиентот}. 

Искрено, ме загрижува ова што го слушам. Ми се чини дека некои луѓе (Вашиот 

претпоставен) заработува на Ваша сметка. Ова се казнува со закон во Холандија, 

а постојат агенции кои може да Ви помогнат со овој проблем. Дали сакате помош?“ 
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Вежба 12. Патоказ: Како да се упати жртвата на трговија со луѓе 

 

Дали се сомневате дека клиентот е жртва на трговија со луѓе?  

 

Ги детектирате првите сигнали дека лицето е можеби жртва на трговија со луѓе. Што ќе 

направите следно? 

 

Чекор 1: Свесно прекинете во разговорот  

Од овој момент па натаму, сите Ваши наредни прашања ќе имаат друга цел: сакате 

подлабоко да навлезете и да откриете дали клиентот е можеби жртва на трговија. Бидете 

свесни и подготвени дека ќе се промени насоката на Вашите прашања. 

Совет: Купете си малку време со цел да помислите и да направите стратегија. Појдете 

до тоалет, направете му чај на клиентот, или кажете му: „Треба да земам некои 

документи од соседната канцеларија. Веднаш ќе се вратам“. Во меѓувреме обмислете ги 

следните чекори.  

 

Чекор 2: Сконцентрирајте се на следново- дали забележувате елементи на 

трговија?  

Следно, ќе се насочите кон прашања со цел да добиете повеќе информации дали се 

работи за можен случај на трговија. Ова се некои од можните прашања:   

 Лоши услови за работа:  

o Што работите? 

o Дали сте задоволни од работата? Поконкретно, дали таа ги исполнува 

вашите очекувања?  

o Дали може да земете боледување или да појдете на лекар, по потреба? 

o Дали имате право на пауза на работа, кога имате потреба од тоа? 

 Воопшто не добива плата или добива малку пари: 

o Дали добивате плата за Вашата работа? 

o Ако да, колку? 

o Ако не, што добивате во замена за Вашиот труд? 

o Дали треба да вратите пари? Колку и зошто (за која цел)? 

o Дали добивате (парични) казни на работа? 

o Дали Вашиот работодавец Ви дава надоместок за сместување или други 

трошоци? 

 Услови на присила  

o Дали сакате да ја работите таа работа? 

o Како се однесува Вашиот работодавец кон Вас? 

o Дали можете да дадете отказ кога Вие ќе посакате? 

o Каков договор имате со работодавецот во поглед на сместување, транспорт 

и оброци? 

o Дали Вашиот пасошот е кај Вас? 
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Важно! Не влегувајте во подробности за трговија со луѓе, затоа што може да ја исплашите 

жртвата и да ја изгубите довербата што ја градите. Исто така, клиентот можеби не ја 

доживува својата ситуација како трговија со луѓе.  

 

Чекор 3: Консултирајте се со можната жртва 

Ако во одговорите на прашањата во Чекор 2 насетивте ранливост или потчинетост на 

клиентот, информирајте го дека постојат организации кои може да му помогнат.  

 

Чекор 4. Стапете во контакт со...  

Ако клиентот Ви даде согласност, стапете во контакт со следниве организации каде ќе 

го упатите за понатамошна помош: 

1. Пополнете ја шемата согласно локалната структура.  

2. Во случај на опасност, повикајте го бројот за итни случаи и побарајте директна 

помош.  
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Прилог 2  

 

Материјал за споделување со учесниците од 

Методологијата Безбедна иднина кој може да се 

користи за програмите за обука Безбедна 

иднина, безбедно враќање    
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Методологија Безбедна иднина  

Кус преглед 1: Фактори кои влијаат врз тоа како се перципираат можностите во 

земјата дестинација и во земјата потекло  

 

Можности 

- 

Појдовна точка Можности 

+ 

- (Воочени) Можности во земјата дестинација  + 

 1.  Фактор безбедност во земјата дестинација (лична и на 

членовите на семејството)  

 

 2.  Заштита од насилство  

 3.  Деца и грижа за децата   

 4.  Сместување  

 5.  Работа, приход и образование  

 6.  Се чувствува како дома  

 7.  Семејство/Пријатели  

 8.  Здравствена заштита  

 9.  Социјален статус  

 10. Општествени норми во поглед на репатриација   

   

-  (Воочени) Можности во матичната земја  +  

 1.  Фактор безбедност во матичната земја (лична и на 

членовите на семејството)  

 

 2.  Заштита од насилство  

 3.  Деца и грижа за децата   

 4.  Сместување  

 5.  Работа, приход и образование  

 6.  Се чувствува како дома  

 7.  Семејство/Пријатели  

 8.  Здравствена заштита  

 9.  Социјален статус  

 10. Општествени норми на лицата кои останале  

   

Total -  Total + 
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Методологија Безбедна иднина   

Кус преглед 2: Можности за промена на некои фактори  

 

Како се користи овој преглед 

(Заедно со клиентот) видете дали некои од факторите наведени во Кусиот Преглед 1 се 

подложни на промена, затоа на пример што сте добиле нови или дополнителни 

информации, или затоа што клиентот добива поддршка во остварувањето на нови 

контакти или во обновување на постојните. Наведете кој или што е потребно, со цел да 

се смени постојната оцена определена за тој фактор.  

Фактор Оцена Наведете на кој начин, под кои услови, и со помош на која 

личност/организација може да се смени постојната оцена 

определена за тој фактор. 
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Методологија Безбедна иднина  

Екограм 

 

Постојат различни алатки со цел мапирање на општествени ресурси. Во овој дел е 

разработена алатката екограм, која често се користи при приоди каде се оценуваат 

силните страни на некој аспект, во случајов структурата на општествената поддршка на 

клиентите.    

Екограмот претставува сликовит преглед на изворите за поддршка на клиентот. 

Разликата помеѓу екограм и генограм се состои во тоа што генограмот ја мапира 

семејната мрежа, додека екограмот има малку поширок опфат и ги вклучува и другите 

луѓе со кои клиентот има важна лична врска (пријатели, цимери, познаници, колеги, 

духовни советници, и др.). Во екограмот може да се наведат и поважни контакти кои 

овозможуваат логистичка и практична поддршка, како социјални работници и други 

стручни лица. Со помош на симболи, може да се означат врските и видот на помош што 

секој контакт одделно би можел да ѝ го овозможи на жртвата: практична помош, 

емотивна поддршка, пријателство, совет.  

Општествената мрежа може во исто време да ги извршува сите овие 4 функции, кои го 

сочинуваат акронимот ПЕКС.   

 

П= Практична поддршка (материјална функција)   

Ова се однесува на сите форми на конкретна помош.   

На пример: Од кого би можеле да позајмите пари? Кој би можел веднаш да Ви излезе во 

пресрет и да Ви ги причува децата? Помош при извршување на некои обврски и задачи.  

Е = Емотивна поддршка (афективна функција)   

Клиентот се потпира врз блиски лица за признание, почит, разбирање, и доверба.  

На пример: Со кого би споделиле интимни и доверливи работи? Од кого барате помош и 

утеха во кризни ситуации? Со кого се дружите кога сакате да „се издувате“ од 

негативната енергија? 

К= Круг на пријатели (поврзувачка функција)   

Луѓето сакаат да припаѓаат или да се чувствуваат како дел од група, т.е. да се поврзани 

со други лица.    

На пример: Со кого делите слични интереси? Во чие друштво се чувствувате пријатно? 

С= Совет (информативна функција)  

Човек може да се грижи за себе ако има некакви општи познавања, но што и колку точно 

треба да знае, се разликува од едно општество до друго. Па така, во земјите на Африка 

потребни се поинакви општи познавања, во споредба со земјите во западна Европа. 

Возрасните учат едни од други, за тоа како успешно се справиле со некои проблеми на 

пример. Или пак, од реакциите на другите учите како да го коригирате Вашето 

однесување, па во иднина применувате поинакви стратегии со цел да избегнете 

конфликти и проблеми во животот.  

На пример: На кого може да му се обратите со цел да добиете валидни и доследни 

информации? Од кого може да побарате помош при пополнување формулари и 

документи? Чиј совет би послушале ако треба да донесете тешка одлука? 
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Прилог 3  

(Упатување кон) Општествена мапа за рана 

идентификација, заштита и безбедна иднина, 

безбедно враќање   

 

Во 2018 година, создадовме онлајн општествена мапа во рамките на проектот. Таа беше 

развиена врз основа на прашалникот кој беше испратен до националните НВО во сите 

земји членки на ЕУ, како и останати земји во Европа, во периодот од јуни до септември 

2018. Вклучивме и мал број на неевропски организации. Оваа мапа беше конципирана 

врз една претходна општествена мапа од 2014 година, како дел од Методологијата 

Безбедна иднина.  

Организациите кои се вклучени во општествената мапа се специјализирани институции 

за поддршка на жртвите на трговија во матичните земји и/или при интеграција во земјите 

дестинации.  

Во општествената мапа е наведено дали конкретната организација нуди услуги за жртви 

на трговија, дали може да помогне при организирањето на безбедно враќање и 

реинтеграција и/или дали е активна во (раната) идентификација на жртви на трговија. 

Дава контакт информации (име и контакт податоци) и услуги кои ги нуди таа конкретна 

организација. За секоја организација се наведени следниве информации: дали нуди 

услуги за сместување во прифатилиште, психолошка, медицинска и правна помош, 

образование и стручни вештини, повторно соединување со семејството и други услуги. 

Ако жртвата одлучи да се врати во матичната земја, мапата ја упатува жртвата кон 

организации за поддршка во матичната земја.  

Во моментов, општествената мапа опфаќа 37 европски и 4 неевропски држави, а 

вклучени се и членови и организации на глобалните и европските мрежи, со цел да се 

покријат земјите кои не се опфатени во листата. Беше одлучено вниманието да се насочи 

особено кон европските земји, со цел да се овозможи редовно ажурирање на мапата од 

страна на европските членки на Меѓународната платформа на Ла Страда.    

Општествената мапа ќе им биде од огромна корист на сите фактори вклучени во борбата 

против трговијата со луѓе, а тука се мисли пред сѐ на НВО кои имаат директен контакт 

со жртвите на трговија. Резултатот ќе биде подобро и полесно лоцирање, 

идентификација и меѓусебно поврзување. Оваа алатка треба да им помогне и на други 

стручни лица при упатувањето на жртвите и ризичните категории кон адекватни 

институции за помош и поддршка. Штом се идентификува некоја нова организација, таа 

се додава на мапата.     

Со оглед на тоа што оваа општествена мапа треба постојано и редовно да се ажурира, 

таа не е вклучена во овој извештај на проектот Безбедни!, но може да се најде на веб 

страните на партнерите (Прилог 1). Водечка улога во ажурирањето на податоците има 

Ла Страда Интернационал. За повеќе информации обратете се на следнава веб страна: 

www.lastradainternational.org.  

  

http://www.lastradainternational.org/
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Прилог 4   

Партнер организации на проектот Безбедни!  

 

 Бугарија | Асоцијација Анимус | Ла Страда Бугарија  

Анимус | Ла Страда Интернационал е бугарска организација, членка на Ла Страда и 

работи на трговија со луѓе и семејно насилство од 1994 година. Анимус покрива три 

домени: овозможување психолошка и социјална поддршка, активности за лобирање и 

превенција, како и обука за разни профили на стручни лица кои работат на 

идентификација и поддршка на жртви на насилство.  

Во изминативе 25 години, Фондацијата на асоцијацијата Анимус гради реноме на 

најголема и една од најсигурните организации за социјални услуги во Бугарија. Во 

моментов, организацијата работи на следниве програми за жртви на насилство и деца 

под ризик: 24-часовна национална СОС линија; 24-часовен кризен центар, Траума 

центар за деца и семејства; Центар за реинтеграција, советување и психотерапија; 24-

часовна национална СОС линија за деца 116 111; Комплекс за социјални услуги за деца 

и семејства, и оддел за мајки и бебиња, кој се наоѓа во Софија.  

@: www.animusassociation.org 

T: (+35 9 2) 983 5205 / (+35 9 2) 983 4505 

E: animus@animusassociation.org 

 

 Бугарија | Национална комисија за борба против 

трговијата со луѓе (NCCTHB) 

Националната комисија за борба против трговијата со луѓе беше основана врз основа на 

Законот за борба против трговијата со луѓе. Ги определува и имплементира 

националните политики и стратегии во борбата против трговијата со луѓе. Националната 

комисија, во рамките на Советот на министри, ја воспоставува и координира 

комуникацијата помеѓу одделните институции и организации кои го имплементираат 

Законот за борба против трговијата со луѓе. Работи на превенција на трговијата со луѓе 

и овозможува заштита, помош и реинтеграцијата на жртвите на трговија.    

Секоја година, Националната комисија изготвува Национална програма за превенција и 

сузбивање на трговијата со луѓе и заштита на жртвите, која Советот на министри ја 

одобрува. Прави истражувања, анализи и извештаи со статистички податоци за 

проблемот на трговија со луѓе. Спроведува кампањи за информирање, поткревање на 

свеста и образование, кои се наменети за потенцијалните жртви на трговија. Ја раководи 

и надгледува работата на локалните Комисии за борба против трговијата со луѓе и 

центрите за заштита и поддршка на жртви на трговија. Дава и свој придонес кон 

меѓународната соработка за превенција и сузбивање на трговијата со луѓе.  

@: https://antitraffic.government.bg/en  

http://www.animusassociation.org/
mailto:animus@animusassociation.org
https://antitraffic.government.bg/en
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T: (+359 2) 807 8050 

E: office@antitraffic.government.bg 

Бугарија | Унгарија | Холандија | Меѓународна 

организација за миграција (ИОМ) 

Основана во 1951, Меѓународната организација за миграција 

(ИОМ) е водечка меѓувладина организација во сферата на 

миграција, а тесно соработува со владини, меѓувладини и 

невладини партнер организации.   

Со 172 земји членки, дополнителни 8 земји кои имаат статус на набљудувачи и 

канцеларии во преку 100 земји, ИОМ е посветена на промовирање на хумана и правилна 

миграција за доброто на сите, преку давање на услуги и совети за владите и мигрантите. 

ИОМ поаѓа од уверувањето дека трговијата со луѓе треба да биде опфатена во 

севкупниот контекст на управување со миграцијата. Имаме широк спектар на активности 

кои се спроведуваат во партнерство со владини институции, НВО и меѓувладини 

организации. ИОМ работи на сузбивање на трговијата со луѓе уште од 1994 година, а во 

партнерство со други институции, нуди сеопфатна директна помош на жртвите на 

трговија со луѓе: сместување на безбедни локации, медицинска нега и психосоцијална 

поддршка, вештини за развој и стручна подготовка, помош при реинтеграција, можност 

за доброволно, безбедно и достоинствено враќање во матичната земја, интеграција во 

земјата дестинација или повторно преселување во трети земји.        

Услугите кои ИОМ им ги нуди на жртвите на трговија се разликуваат од земја во земја. 

За повеќе информации, посетете ја меѓународната веб страна на ИОМ www.iom.int или 

консултирајте ја локалната канцеларија на ИОМ (преку https://www.iom.int/countries). 

 

ИОМ во Холандија може да помогне при доброволното враќање на жртвите на трговија 

во матичните земји, а тоа ги вклучува следниве услуги: совет и информации за 

доброволно враќање, контакт со семејството во матичната земја, помош при добивање 

патни исправи и организирање на патувањето, вклучително и авиобилет и помош на 

аеродром. ИОМ може да овозможи специјализирана помош за жртвите на трговија по 

нивното враќање во матичната земја, зависно од индивидуалните потреби. Тука се мисли 

пред сѐ на сместување, психолошка помош и медицинска нега, како и помош при 

реинтеграција, но и многу други облици на помош и поддршка. Во зависност од 

матичната земја, оваа помош доаѓа директно од ИОМ или ИОМ ќе ја упати жртвата до 

партнер организациите во земјата. Исто така, во повеќето случаи, ИОМ обезбедува и 

финансиска помош за реинтеграција. Повеќе информации може да се добијат на веб 

страната на ИОМ Холандија: www.iom-nederland.nl   

@: www.iom.int; www.iom-nederland.nl  

T: +31 70 31 81 500 

E: iomthehague@iom.int  

 

ИОМ во Бугарија  

Бугарија стана членка на ИОМ во 1999 година. Беше потпишан Договор за соработка 

помеѓу Бугарија и ИОМ, кој стапи на сила во 2000 година, откако беше усвоен од страна 

на Собранието и ратификуван со претседателски декрет. Со ова, Мисијата на ИОМ во 

Бугарија ги стекна истите привилегии и имунитет како и специјализираните агенции на 

ОН опфатени во Општа Конвенција за Привилегиите и Имунитетите на Обединетите 

Нации од 1947.     

mailto:office@antitraffic.government.bg
http://www.iom.int/
https://www.iom.int/countries
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.iom.int/
http://www.iom-nederland.nl/
mailto:iomthehague@iom.int
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Од своето основање па навака, ИОМ Бугарија игра значајна улога во воспоставувањето 

и развојот на Бугарскиот систем за борба против трговијата со луѓе. ИОМ е клучен 

партнер на бугарската влада и на Националната комисија за борба против трговијата со 

луѓе. ИОМ активно учествува и во развојот на националното законодавство за борба 

против трговијата со луѓе, го поддржува воспоставувањето и извршувањето на 

годишниот Национален план за борба против трговијата со луѓе, организира 

информативни кампањи за превенција на трговијата со луѓе, вклучително и образовни 

кампањи во училишта и информативни активности со ранливи категории, учествува во 

национални и регионални активности за зајакнување на капацитетите, овозможува 

директна поддршка за жртвите на трговија преку организирање на доброволно враќање 

и реинтеграција во Бугарија, му помага на Министерството за надворешни работи во 

развојот на Националниот механизам за конзуларна поддршка на бугарски државјани во 

странство, и го поддржа поставувањето на Координативен механизам за упатување, нега 

и заштита на репатрирани Бугари и деца без придружба.  

Тимот на ИОМ кој работи на борба против трговија со луѓе овозможува професионална 

помош за жртвите на трговија со помош на сеопфатен приод кој ги уважува човековите 

права и благосостојбата на жртвата. Следнава листа ги посочува целните групи кои се 

опфатени во нашата борба против трговијата со луѓе: 

 Бугарски државјани кои се идентификувани како жртви на трговија надвор од 

границите на Бугарија. Помош може да им се укаже и на бугарски државјани кои 

се идентификувани како жртви на трговија во Бугарија. 

 Странски државјани кои биле идентификувани како жртви на трговија на 

територијата на Република Бугарија. 

Во следната листа се наведени дел од услугите кои ИОМ во Бугарија ги нуди:  

 Помош при враќање во матичната земја за идентификуваните жртви на трговија  

 Помош при реинтеграција за жртвите на трговија по нивното враќање и помош 

при постигнување одржлива реинтеграција  

 Советување и информирање  

 Правен совет 

 Психолошко советување  

 Проценка на ризик и потребите на жртвата  

 Безбеден и сигурен транспорт  

 Медицинска нега 

 Хуманитарна помош  

 Социјална помош 

 Советување и помош при вработување  

 Стручно образование и вклучување во формално образование  

 Следење на случаите на трговија со луѓе  

 Систем за заштита на сведоци: овозможување на безбедна средина и заштита на 

лицата кои сведочат во случаите на трговија со луѓе  

 Други консултации и услуги зависно од специфичните потреби на жртвите 

 

ИОМ раководи со СОС линија за сузбивање на трговијата со луѓе, која овозможува 

информации, консултации и помош за жртви на трговија, ранливи лица и потенцијални 

жртви на трговија со луѓе. 
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Тимот за борба против трговијата можете да го контактирате на телефон или преку 

електронска пошта: 

@: https://www.iom.int/countries/bulgaria 

T: +359 (2) 93 94-713 

E: iomsofia@iom.int 

ИОМ во Унгарија  

ИОМ во Унгарија може да им помогне на унгарските жртви на трговија при доброволното 

враќање во Унгарија, а тоа ги вклучува следниве услуги: помош на аеродром, 

сместување, психолошка помош и медицинска нега, како и помош при реинтеграција. 

ИОМ им помага на унгарските жртвите и преку упатување кон партнер организациите и 

специјализираните услуги во Унгарија.   

ИОМ во Унгарија може да им помогне жртвите на трговија доброволно да се вратат во 

матичните земји преку: овозможување помош пред заминување, добивање патни 

исправи, организирање на медицински прегледи за потврда на здравствена подготвеност 

за патување, придружба (по потреба), купување на авиобилети и патничко осигурување, 

помош при заминување, транзит и пристигнување. Пред репатриација на жртвата, ИОМ 

прави скрининг и проценка на ризикот со цел да се осигура дека е сосема безбедно 

жртвата да се врати дома, но и да ги оцени потребите на жртвата и да ја упати кон 

соодветните организации за помош и поддршка во матичната земја. Сѐ ова го прави во 

соработка со локалната канцеларија на ИОМ. По можност, ИОМ овозможува и 

финансиска поддршка за реинтеграција на жртвите кои одлучуваат да се вратат дома. 

@: http://www.iom.hu/  

T: +361 472 2500  

E: iombudapest@iom.int  

 

 

 Унгарија | Национална полиција на Унгарија  

Унгарската полиција е државно тело за спроведување на законот, а со неа управува 

унгарската влада, преку Министерот за внатрешни работи. Во состав на Полицијата се: 

централно тело (Национален главен штаб), окружни полициски штабови (20), полициски 

станици низ градовите (154) и погранични полициски канцеларии (26). Покрај општите 

полициски тела, унгарската влада има поставено и специјални полициски единици, како 

на пример Националната служба за заштита и Центарот за антитероризам.  

Што се однесува до превенцијата и сузбивањето на трговијата со луѓе, Унгарија ги 

презема следниве мерки: истражни мерки, превентивни мерки за рана идентификација, 

обука за специјалните полициски единици и други стручни лица (социјални работници, 

здравствени работници, наставници, службени лица за нега и грижа за жртвите), а 

учествува и во кампањи, на национални и меѓународни проекти и сл.  

mailto:iomsofia@iom.int
http://www.iom.hu/
mailto:iombudapest@iom.int
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При извршувањето на професионалните обврски, полицијата континуирано соработува 

со државните и општинските тела, социоекономските фактори, граѓанските здруженија 

и верските организации (цркви).  

Tel: +36-1/443-5500 

@ http://www.police.hu/en 

  

 Македонија | Отворена Порта | Ла Страда Македонија  

Отворена Порта | Ла Страда Македонија е локална организација за борба против 

трговијата со луѓе, основана во 2000 како прв фактор кој го покрена прашањето за 

трговија со луѓе во Македонија. Лидер во борбата за сузбивање на трговијата со луѓе во 

Македонија, Отворена Порта уште од своето основање применува холистички пристап 

кон проблемот на трговија со луѓе, т.е. се справува со сите облици на трговија, особено 

со трговијата на жени и деца, насочувајќи ги своите активности истовремено кон 

лобирање и поддршка, превенција, образование, поткревање на јавната свест, директна 

помош и реинтеграција на жртвите, истражувачи активности и мрежно поврзување. 

Отворена Порта го води првата и единствена СОС телефонска линија во Македонија – 

специјализиран сервис за проблемот на трговија со луѓе, а нуди и прифатилиште за 

жртви на трговија со луѓе.        

Преку овие главни сервиси, до сега сме овозможиле совети и поддршка на преку 3.000 

јавувачи, а сме укажале директна помош и реинтеграција на повеќе од 200 жртви на 

трговија. Отворена Порта е здружение на граѓани, кое ги промовира човековите права и 

ги застапува интересите и потребите на лицата кои се под ризик или се жртви на 

насилство и трговија со луѓе. Како член на Ла Страда Интернационал, европска мрежа 

за борба против трговијата со луѓе, Отворена Порта подеднакво работи на локално, 

национално и европско ниво.  

Ние обезбедуваме  заштита, зајакнување на капацитетите и интеграција на тргуваните 

лица и другите ранливи групи во општеството.   

@: www.lastrada.org.mk 

T: (+389) 22700107 

E : lastrada@lastrada.org.mk 

 

 

 

  

Холандија | КоМенша     (Холандски координативен центар за трговија со луѓе) 

Координативниот центар за трговија со луѓе (КоМенша) функционира како посредник и 

советник при укажување на првобитна нега, сместување и помош за потенцијалните 

жртви на трговија со луѓе. Регистрирањето за Категориското сместување и помош за 

жртвите на трговија со луѓе (COSM) се прави преку КоМенша. Националната служба за 

помош и поддршка на КоМенша е наменета подеднакво за потенцијални жртви, граѓани 

http://www.police.hu/en
http://www.lastrada.org.mk/
mailto:lastrada@lastrada.org.mk
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и стручни лица, како и за секој оној кој има прашање поврзано со проблемот на трговија 

со луѓе. Оваа служба главно им дава совети на своите стручни партнери (социјални 

работници, прифатилишта, полиција и слични органи за спроведување на законот, 

Владата, адвокати, приемни центри за баратели на азил) на прашања поврзани со помош 

за жртвите на трговија. Одговара и на правни прашања во врска со периодот за 

размислување, известување за кривични дела поврзани со трговија со луѓе, како и 

прашања кои се однесуваат на дозволи за престој.  

КоМенша активно и внимателно ги регистрира подробностите за сите жртви на трговија 

во Холандија. Податоците кои се собираат се однесуваат на конкретната индустрија, 

матичната земја, возраста, како и лицето кое го пријавува случајот. Овие информации 

се анонимизираат, а им користат на институции како на пример Министерството за 

правда и безбедност, и Националниот известувач за трговија со луѓе, при мапирањето 

на практиките поврзани со трговијата со луѓе во Холандија. КоМенша препорачува и 

корисни стратегии за сузбивање на трговијата со луѓе, и ги нагласува сите пречки и 

проблеми во политиките кои се применуваат. КоМенша тесно соработува со полицијата, 

како и со социјални работници, прифатилишта, регионални и национални надлежни 

органи, и меѓународни партнери преку мрежата на Ла Страда Интернационал и 

Платформата на граѓанското општество на ЕУ за борба против трговијата со луѓе.    

КоМенша е холандска членка на организацијата Ла Страда Интернационал, европска 

мрежа за борба против трговијата со луѓе. Главната цел на оваа мрежа е превенција на 

трговијата со луѓе во Европа, особено со жени, како и заштита на правата на жртвите на 

трговија. Во состав на Ла Страда членуваат 8 организации во Белорусија, Бугарија, 

Чешка, Македонија, Молдавија, Холандија, Полска и Украина, и меѓународен 

секретаријат кој се наоѓа во Амстердам, Холандија.  

@: www.CoMensha.nl 

T: (+31) (0) 33 448 1186, викенди од 09.00 - 17.00  

E: info@CoMensha.nl 

 

   Холандија | FairWork 

Мисијата на ФерВорк е сузбивање на проблемот на трговија со луѓе во Холандија. Од 

аспект на (потенцијални) жртви, работиме на подобрување на нивната ситуација. Главен 

интерес на ФерВорк е трудовата експлоатација како облик на трговија со луѓе. 

Интересите и човековите права на жртвите се наш приоритет.   

ФерВорк е основана во 1999, под името БЛинН, од страна ан холандската организација 

Хуманитас и Оксфам Новиб. Хуманитас е една од главните организации за социјална и 

општествена поддршка во Холандија. Станува збор за непрофитна асоцијација која се 

стреми да им помага на луѓе кои, од низа причини, привремено не се во можност самите 

да се издржуваат. Оксфам Новиб е светски позната организација за развој која ги 

мобилизира моќниците во борбата против сиромаштијата. Двете организации ја почнаа 

инцијативата за помош на жртвите на трговија со луѓе преку проектот БЛинН. Во 2011, 

БЛинН продолжи како независна фондација под името ФерВорк.       

Уште од самото основање во 1999, БЛинН/ФерВорк користи уникатен приод за анализа 

на потребите на жртвите, како и за креирање на активности за клиентите со цел 

подобрување на нивната иднина (поддршка при процесот на образование, вработување, 

http://www.comensha.nl/
mailto:info@comensha.nl
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професионални обуки, проекти, групи за психосоцијална помош). До 2005 година, 

организацијата беше насочена кон помош на жртви на сексуална злоупотреба. Во 2005 

година, покрај сексуалната експлоатација, во рамките на холандскиот кривичен законик 

беа внесени и другите облици на трговија со луѓе. Во текот на следните години, ФерВорк 

почна да го насочува вниманието особено кон (рана) идентификација и поддршка на 

жртвите на трудова експлоатација, што во моментов е главен приоритет на 

организацијата.  

Некои од поглавните активности на ФерВорк се:   

 Директна помош на (можни) жртви на трговија 

 Дисеминација на информации за работничките права и правата на жртвите, преку 

обуки и активности на терен, а во тесна соработка со организациите кои работат 

со мигранти   

 Обуки и подучување на стручни лица со цел поуспешна детекција и дејствување 

против трговијата со луѓе 

 Истражување  

 Лобирање и поддршка  

 Поткревање на свеста за трудовата експлоатација   

Со цел да ги постигнеме зацртаните цели, соработуваме со други организации, меѓу кои 

граѓански организации, локални власти, државни и приватни тела и институции.  

@: https://www.fairwork.nu 

T: +31 20 760 08 09 

E: info[at]fairwork.nu 

 

 

 Холандија | Хуманитас Експертски центар за 

сексуалност, сексуална работа и трговија со луѓе (ESSM) 

Хуманитас ЕССМ нуди специјализирана поддршка за сексуалните работници, жртвите на 

трговија со луѓе, трансродови лица, ЛГБТ луѓе и млади лица, како и сите оние кои имаат 

прашања поврзани со сексуалната и родовата разновидност. Хуманитас ЕССМ ги нуди 

следниве услуги: 

 Специјализирани (според категории) кризни центри (Lucia) и прифатилишта за 

жртви на трговија со луѓе (Tosca, Xarah) за безбедно сместување, психосоцијална, 

правна и практична помош, насоки, информации и совети, кои на жени и деца – 

жртви на трговија им се нудат 24 часа/7 дена во неделата.  

 Социјална работа со сексуални работници (Prostitution Social Work), вклучувајќи 

и теренска работа и поддршка на сексуални работници кои сакаат да ја напуштат 

секс индустријата  

 ВратаДоВрата (Door2Door), Центар за информации и услуги за и од сексуални 

работници  

 Трансподдршка за трансродови лица 



 

65  Безбедни! Прирачник за обука за рана идентификација и безбедна иднина, безбедно враќање 

 на жртвите на трговија со луѓе 

Декември 2018  

 

  

 Трансродов хор 010 

 Поддршка за ЛГБТ  

 Место за дружење 010 за ЛГБТ + млади луѓе  

 Розови салони за ЛГБТ + лица во години 

 Информации и обуки за горенаведените теми  

@: http://expertisecentrum.humanitas-rotterdam.nl/ 

T: (+31) (0) 10 23 65 212 

E: pmw@stichtinghumanitas.nl 

 

 

 Холандија | ХВО-Кверидо (АСМ)  

Координативен центар за жртви на трговија со луѓе – Амстердам   

ХВО- Кверидо нуди прифатилиште и поддршка за жртви на трговија уште од средината 

на 90те години од минатиот век. Во 2007 година, со поддршка на општина Амстердам, 

беше основан Координативниот центар за жртви на трговија со луѓе – Амстердам, кој 

нуди прием, регистрација и помош на жртви на трговија со луѓе во главниот град на 

Холандија. Од 2010 година, овој Центар е задолжен за еден од трите кризни центри за 

специјализирана нега за жртви на трговија од трети земји, а е финансиран од страна на 

Министерството за правда и Министерството за здравство, спорт и социјална политика. 

Другите два кризни центри се наоѓаат во Ротердам (Humanitas ESSM) и Асен (Jade 

Zorggroep).  

ХВО-Кверидо | ACM работи со методологија која се темели на отпорност, каде 

независноста и еманципацијата на клиентот се централни концепти. За безбедноста на 

клиентите и квалитетната нега е задолжен  специјализиран тим за грижа на жртви на 

трговија, кој има долгогодишно искуство во оваа област. Во моментов, ХВО-Кверидо | 

ACM е најголемото прифатилиште за жртви на трговија во Холандија.  

ХВО-Кверидо | ACM нуди прифатилиште и индивидуализирана програма за поддршка 

прилагодена за спецификите на секоја жртва одделно, психолошка, правна и логистичка 

помош, стручни обуки и помош при вработување, 24-часовна поддршка, информации и 

совети за жртви од женски и машки пол, како и за нивните деца. За поддршка на деца е 

задолжен тим од специјализирани социјални работници, а по потреба им се нуди 

психотерапија. Работата на ХВО-Кверидо ја потпомагаат голем број партнери, како на 

пример експертски организации специјализирани за работа со трауми, специјализирани 

адвокати и институции кои нудат образование и помош при вработување.   

ХВО-Кверидо | ACM сѐ повеќе функционира како национален и меѓународен стручен 

центар кој овозможува обуки и подучување за разни профили.   

@: www.hvoquerido.nl/acm.html 

T: (+31) (0) 20 626 3800 

T (за итни случаи): (+31) 6 10 59 94 58 

E: acm@hvoquerido.nl 

  

http://expertisecentrum.humanitas-rotterdam.nl/
mailto:pmw@stichtinghumanitas.nl
mailto:acm@hvoquerido.nl
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 Холандија | Ла Страда Интернационал  

Меѓународната асоцијација Ла Страда (Ла Страда Интернационал/ЛСИ), беше основана 

во октомври 2004, со цел да ја официјализира соработката во рамките на Ла Страда 

проектот кој беше инициран во 1995. ЛСИ е водечка мрежа и работи врз принципот на 

обединување на европските НВО кои функционираат како независни организации а се 

членки на поширока мрежа. Општата мисија на ЛСИ е превенција на трговијата со луѓе 

во Европа и заштита на правата на тргуваните лица. Во философијата на Ла Страда се 

втемелени почитувањето на човековите права и принципот на еднаквост меѓу луѓето.   

Во моментов, ЛСИ раководи со мрежа од 8 членки и платформа која се состои од 29 

организации од 24 европски земји (вклучувајќи 15 земји членки на ЕУ и 9 земји надвор 

од ЕУ зоната). Основните активности на членките подразбираат директна и индиректна 

социјална поддршка и програми за еманципација на жртви на трговија и ризични групи. 

Ова вклучува (психо)социјална, здравствена, правна и стручна поддршка, 

прифатилиште, долгорочна реинтеграција и поддршка при вработување, консултативни 

услуги и упатување преку национални СОС линии, предавања за превенција и обуки за 

стручни лица, лобирање и поддршка, и медиумски кампањи за поткревање на свеста.   

Секретаријатот на ЛСИ, со седиште во Амстердам, Холандија, е насочен кон односи со 

јавност на европско ниво (лобирање, поддршка и сл.) и следење на европските политики 

и мерки за борба против трговијата со луѓе. Оваа институција нуди совети, консултации 

и информации за трговијата со луѓе, и тоа преку собирање податоци, аналитички 

истражувања и координирање на меѓународни проекти. Секретаријатот на ЛСИ е 

задолжен и за стратешко планирање на активностите на европските НВО и јакнење на 

капацитетите.    

@: www.lastradainternational.org 

T: + 31 20 688 1414 

E: info@lastradainternational.org  

 

 

 Холандија | Национална полиција   

Холандската полиција се состои од 10 регионални единици, национална единица и 

центар за полициски услуги. Мисијата на полицијата е будност и претпазливост, како и 

почитување на вредностите на уставот. Полицијата ја остварува оваа мисија преку 

заштита, минимизирање или зацврстување, независно дали станува збор на конкретно 

барање или преку спонтана иницијатива.   

Трговијата со луѓе е сериозно кривично дело и претставува кршење на човековите права, 

преку експлоатирање на лица да се вклучат во (криминални) активности против своја 

волја, додека сторителите профитираат од оваа експлоатација. Следствено, сузбивањето 

на трговијата со луѓе е проблем од висок приоритет за холандската полиција. Во рамките 

mailto:info@lastradainternational.org
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на холандската полиција постојат 10 оддели специјализирани за следење на странци и 

идентификација на случаи на криумчарење и трговија со луѓе. Во овие тимови работат 

сертифицирани детективи кои ги развиваат своите компетенции при истрагите на случаи 

на криумчарење и трговија со луѓе.  

Од особена важност е овие тимови да умеат да ги препознаваат и соодветното да се 

справуваат со сигналите на трговија, како и да овозможуваат адекватен третман и грижа 

за (потенцијалните) жртви. Холандската полиција редовно соработува со меѓународната 

полиција преку заеднички истражни тимови со цел ефективна и ефикасна борба против 

трговијата со луѓе на меѓународно ниво.   

@: www.politie.nl 

T: за повици од Холандија: 0900-8844; за повици од странство: +31-34 357 8844 
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Проектот Безбедни! е кофинансиран од Фондот за азил, миграција и интеграција (АМИФ) на 
Европската Унија, холандското Министерство за правда и безбедност и холандското Министерство 
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