
За кого е наменет овој леток?

Овој леток нуди  информации за лица кои се жртви на трговија со луѓе во Репу-
блика Северна Македонија сместени во  Центарот за жртви на трговија со луѓе.

Центар за жртви на трговија со луѓе (Центарот)

Центарот е објект во кој се обезбедува привремено сместување на жртвите на тр-
говија со луѓе и странци со дозвола за привремен престој. Објектот е под надлеж-
ност на Министерството за труд и социјална политика а во некого работат стручни 
лица кои обезбедуваат 24 часовна помош и поддршка на жени и девојчиња жртви 
на трговија со луѓе. 

Што е трговија со луѓе

Трговијата со луѓе претставува најсурово кршење на човековите права, и тешко 
кривично дело  каде едно лице е тргувано односно донесено (или преместено) 
од едно во друго место, град или земја од  страна на други лица кои преку закана, 
употреба на сила и уцена принудуваат  на  сексуална експлоатација, принудна 
работа, присила за вршење криминални дела, вадење на органи и други работи 
слични на ропство.
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Контакти

Содржината на ова издание не секогаш ги одразува погледите или ставовите на  
Мисијата на ОБСЕ во Скопје.



Правна помош и заштита

Пристап до бесплатна правна помош која вклучува информации за правата и обврските 
во предистражната постапка како и за време и по главната расправа со цел жртвите 
да бидат детално информирани за нивните права и правен систем. Обезбедување на 
искусен адвокат кој ги застапува жртвите во текот на целата постапка. Во случај на 
претрпена физичка и ментална повреда, емотивно страдање, материјална или друга 
повреда, жртвата има право на обесштетување, односно имотно-правно побарување за 
добивање на надомест на штета од сторителот на кривичното дело. 

Психосоцијална помош и поддршка

Услугите од социјалната заштита се обезбедуваат од страна на стручни лица во Центарот 
што подразбира примена на форми на стручна и советодавна работа. Во рамките на 
Центарот лицето добива континуирано советување за побрзо закрепнување, зајакнување 
на капацитетите и искористување на потенцијалите со кои располага со цел нејзино 
вклучување во животот во заедницата. Истото вклучува различни видови третмани 
и сесии, групна терапија и индивидуално советување. Обезбедување на помош при 
воспоставување на контакти со семејството, обезбедување на лични документи и 
поднесување на соодветна документација за обезбедување на некои од паричните 
надоместоци за социјална помош.

образование 

Жртвите на трговија со луѓе имаат право да се интегрираат во системот на образование 
како и во процесите на дообразование/доквалификација. За време на престојот 
континуирано добиваат помош и поддршка за пристап до формалното образование. 
Лицата се вклучуваат во стручни обуки според проценка на индивидуалниот интерес 
и капацитет. Исто така за време на престојот се вклучени во слободни и рекреативни 
активности како посета на историски места, музеи и знаменитости, различни културни 
настани. 

вработување

Невработени лица кои имаат наполнето 15 години имаат можност да се пријават 
во Агенцијата за вработување каде што се добиваат информации за можностите за 
вработување. Лице странец има право на вработување во случај на стекната дозвола 
за привремен престој. Во рамките на Центарот се нудат информации за можности за 
вработување како индивидуалните советувања и развивање на вештини за вклучување на 
пазарот на труд.

аКо сте жртва на трговија со луѓе, тогаШ иМате право на поМоШ и заШтита
Закрепнување  и  рефлексија  

Право на период на закрепнување  и  рефлексија  односно период на размислување  кој 
трае најмалку 60 дена (2 месеци) заради укажување заштита и помош во закрепнувањето 
и избегнување на влијанието на сторителите на кривичното дело „Трговија со луѓе”. 
Доколку си дете (под 18 год.) овој период може да се продолжи. 

одобрувањето и должината на периодот на закрепнување и рефлексија не е 
условен од  соработката со надлежните државни органи (полиција, обвинителство)

За време на периодот на закрепнување и рефлексија, лицето треба да донесе одлука 
дали ќе соработува со надлежните државни органи во откривањето на кривичните дела и 
гонење на сторителите. 
Странските државјани по истекување на периодот за адаптација, доколку одлучат да 
соработуваат со надлежните органи, имаат можат да добијат дозвола за привремен 
престој која се издава во период од 6 месеци со можност за продолжување уште 6 месеци. 
За време на периодот на рефлексија жртвите на трговија со луѓе можат да се сместат во 
Центарот за жртви на трговија со луѓе.

Права на жртвите на трговија со луѓе и услуги  
кои се нудат во Центарот за жртви на трговија со луѓе 

соодветно и безбедно сместување

Сместувањето се остварува под безбедни услови и транспорт кои овозможуваат сигурен 
престој на жртвите на тајна локација. По приемот, на лицето му се објаснуваат условите 
кои се нудат во рамките на Центарот и истото носи одлука за прифаќање на програмата 
за помош и поддршка или доколку е дете (под 18 год.) одлуката се носи во соработка со 
привремениот старател назначен од Центар за Социјална Работа (ЦСР). Со сместувањето 
се обезбедуваат сите неопходни средства за нормално функционирање на лицето во 
Центарот што вклучува храна, облека, обувки, хигиенски средства и сл.

Здравствена заштита

Утврдување на физичката и менталната состојба по приемот во Центарот за жртви на 
трговија со луѓе се врши од страна на стручен тим и по потреба се организира натамошна 
придружба на лицето до соодветна здравствена установа. Обезбедување на пристап до 
основните здравствени услуги во примарна, специјалистичка и болничка здравствена 
заштита. Организирање на редовни медицински прегледи во зависност на потребите на 
жртвата, обезбедување на потребната  терапија како и спроведување на советодавни 
и превентивни сесии за заштита од заболување од заразни болести, можни причини и 
начини на лекување на истите како и други важни здравствени теми.

реинтеграција 

Се подготвува индивидуален план за долгорочна реинтеграција во соработка со лицето 
сместено во Центарот. Планот вклучува долгорочна психосоцијална поддршка, правна 
помош, образование и животни вештини, програми за економско зајакнување и семејно 
советување. Одлуката за постојано место за живеење се носи по проценка и утврдување 
на безбедноста. 

Престанок на сместување и враќање

Доколку се создадат услови за заминување, лицето може да го напушти Центарот. Тимот 
во Центарот ве подготвува за Вашето враќање и ја информира за начинот на транспорт и 
постапката на примопредавање во соработка со надлежниот ЦСР. За странски државјани 
ќе се обезбеди правото на безбедно враќање во матичната земја. Жртвата сама донесува 
информирана одлука за нејзиното враќање. Во донесувањето на одлуката може да се 
консултира со  надлежни институции и здружение на граѓани.

Поплаки

Доколку лицето е  незадоволно од услугите кои и се нудат во Центарот може да се 
обрати до координаторот писмено или усмено.

Центарот го води Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе „Отворена 
Порта/Ла Страда“ кое дава бесплатна помош и поддршка на жртви на трговија со луѓе.

 Ô Ние нудиме услуги со целосна доверба и желба да помогнеме
 Ô Ние нудиме советување 
 Ô Ние нудиме заштита и тајност
 Ô Ние нудиме информации за спречување на трговијата со луѓе
 Ô Не ги обвинуваме, ниту пак ги осудуваме штитеничките
 Ô Не ги присилуваме да одговорат на прашања на кои не сакаат 


