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Н А

Моментално сум далеку од она што ми се случуваше. Ова е нешто
сосем ново. Сега живеам независно во стан...Си имам работа со
полно работно време...Си имам месечна плата што ми врши работа.
Во моментов, всушност, најмногу си ја сакам работата. (...) Со
поддршката [од организацијата], животот сосем ми се смени и во
речиси секоја сфера на животот имам виден напредок. Треба само
да го имам тоа на ум и да давам сè од себе. Никогаш нема да
заборавам колку се изнамачив. Првпат во животот почнав да
мислам на иднината. Првпат верувам дека можам сама (...). Се
изнамачив и ми беше многу тешко да стигнам до оваа фаза, а
[организацијата] ме оспособи да се борам сама. Затоа ви велам дека
животот многу ми се смени. Пресреќна сум“.
„Надја“ од Штип, Македонија
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ПРЕДГОВОР

Фондацијата „Крал Бодуен“ е активна во
полето на борба против трговијата со луѓе
од 2003 г, и има јасно дефинирани цели:
помош на жртвите, заштита на нивните
права
и
нивно
вклучување
во
општеството. И покрај тоа што во
последно време кривичното гонење на
трговците со луѓе е поуспешно,
идентификацијата на жртвите и помошта
се и понатаму елементи на борбата
против трговија со луѓе на кои сè уште не
им се посветува доволно внимание во
југоисточна Европа.

на жртвите на трговија со луѓе (ПРЖТЛ),
преку која се обезбедија средства за
програми за ре/интеграција во седум
земји на Балканот. Од 2007 до 2014 г, 15
невладини организации што работат со
жртви на трговија со луѓе добија грантови
во вкупна вредност од 1,5 милиони евра
со цел да им помогнат да закрепнат и да
продолжат со животот. Па така, над 1700
жртви на трговија со луѓе и нивните
семејства имаа придобивки од ваквите
програми за интеграција создадени на
основа на нивните потреби.

Сепак, за во корен да се пресече
маѓепсаниот круг на трговија со луѓе, едно
решение е да не се обезбедува само
директна и краткорочна помош на
жртвите на трговија со луѓе, туку да се
вложи
напор
во
подолгорочно
вклучување
во
општествените
и
економските кругови и во обезбедување
здрава семејна и општествена средина. Со
оваа цел, Фондацијата во 2007 г. ја
воспостави Програмата за ре/интеграција

Освен помошта, една од главните успеси
на ПРЖТЛ е што на сите засегнати страни
им помогна да ја разберат ре/
интеграцијата, која е прилично сложена.
Затоа
постоеше
соработка
меѓу
партнерските Здруженија на Граѓани (ЗГ)
што користеа најразлични професионални
практики и работеа во различни
контексти, при што се соочуваа со
најразлични предизвици. Како резултат на
големиот број регионални работилници,

БОДУЕН
КРАЛ
Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА
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можности за учење од партнерите и
размените на практики, засегнатите
страни заедно создадоа алатки, меѓу кои
од пресудна важност беше што создадоа
алатки за надгледување и оценување на
поединечните планови и услуги за ре/
интеграција и за усовршување на
работните вештини, при што се водеше
сметка да се исполнат меѓународните
стандарди за нега.
Со оваа брошура сакаме да ги
потенцираме најважните резултати и да
објасниме како ПРЖТЛ влијаеше на
животите на жртвите на трговија со луѓе,
како и во поопшти рамки во полето на ре/
интеграција на Балканот. Со неа се
резимираат резултатите и влијанието на
процената на ПРЖТЛ што се спроведе во
2014 г. преку разговори со корисници на
услугите, партнерски ЗГ, професионалци и
вработени во државните институции, како
и со други извори на податоци. Се
надеваме дека со лекциите, сведоштвата и
искуствата што ги наведовме во

брошурата ќе помогнеме да се дојде до
нови гледишта и практики во ре/
интеграцијата на жртвите на трговија со
луѓе.
Фондацијата
„Крал
Бодуен“
му
заблагодарува на авторот на брошурата,
Џоф Мид, како и на Ребека Суртис од
институтот „Нексус“, која ја направи
проценката на влијание што беше основа
на резимето, а ни даде и практични совети
за тоа како да се уреди и да се следи
ПРЖТЛ. Најискрено им благодариме и на
партнерските ЗГ од седумте земји за
посветеноста
и
професионалноста.
Фондацијата се гордее што ги поддржа и
што им беше партнер. Треба да й
заблагодариме и на Германската агенција
за меѓународна соработка (ГИЗ) (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), која
од 2011 г. ја кофинансира ПРЖТЛ.
Фондација „Крал Бодуен“
Април 2015 г.

ЗА ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ
МАЃЕПСАНИОТ КРУГ НА
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ, ЕДНО
ОД РЕШЕНИЈАТА Е ДА НЕ СЕ
ОБЕЗБЕДУВА САМО
ДИРЕКТНА И КРАТКОРОЧНА
ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ, ТУКУ
ДА СЕ ВЛОЖИ НАПОР ВО
НИВНА ПОДОЛГОРОЧНА
СОЦИО-ЕКОНОМСКА
ИНКЛУЗИЈА.

БОДУЕН
КРАЛ
Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА
ИЗДА Н ИЕ

Н А

Трговијата со луѓе не е ништо ново. Има
најразлични видови и многу жртви.
Постои со години, а и Балканот е загрозен
во голема мерка.
Не се нови ни залагањата за справување
со овој проблем. Донаторите што
финансираат програми за борба против
трговија со луѓе имаат потрошено
милиони евра.
Но, Фондацијата „Крал Бодуен“ (ФКБ)
почна да ја спроведува Програмата за ре/
интеграција на жртвите на трговија со луѓе
(ПРЖТЛ) во 2007 г. поради условниот
недостаток на сеопфатни и долгорочни
услуги за ре/интеграција на жртвите.
Целта
беше да се фокусира на
долгорочните програми со кои на
жртвите на трговија ќе им се помогне да
закрепнат, да продолжат со животот и
повторно да се интегрираат во
семејствата и заедниците.
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ФКБ се вклучи со финансиска помош за
неколкуте ЗГ што веќе работеа на помош
со ре/интеграција на жртвите на трговија
со луѓе, и веќе во 2011 г. резултатите ја
поттикнаа Германската агенција за
меѓународна соработка (ГИЗ) да се вклучи
како ко-основач на програмата.

ВОВЕД

Резултатите на ПРЖТЛ се сега наведени во
поголема студија што се заснова на
разговори со партнерите од програмата,
вработените во државните институции и
жртвите на трговија со луѓе.

Целта е да се подигне свесноста за
приказната на ПРЖТЛ и притоа да се
споделат најдобрите практики со другите
засегнати страни во работата со ре/
интеграција. ФКБ се надева дека
програмата ќе им послужи како пример
на лицата што се бават со оваа
проблематика, професионлаците, владите
и
државните
и
меѓународните
организации што се подготвени да се
соочат со предизвикот за поддршка на ре/
интеграцијата на жртвите со трговија со
луѓе, и дека ќе продолжат со она што
започна во 2007 г.
Во студијата се наведени успесите, но се
откриваат и полиња на кои владата и
граѓанското
општество
треба
да
поработат за да се подобри реакцијата за
ре/интеграција. Од суштинска важност е
што од резултатите недвосмислено се
гледа дека со помош на ПРЖТЛ се
премости големиот јаз во реакцијата за
ре/интеграција на Балканот и се изготви
функционален модел за долгорочна и
сеопфатна ре/интеграција на поле во кое
мора под итно да се преземат
дополнителни напори.
На почетокот, во 2007 г, не постоеше
урнек за ре/интеграција: владите во
регионот имаа, и уште имаат, други
приоритети во однос на буџетот, додека
прашањето на трговија со луѓе (особено
во поглед на своите граѓани) беше ново во
полето на други итни прашања од
општествен и економски карактер. Но,
постепено се појави модел за поддршка и

БОДУЕН
КРАЛ
Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА
ИЗДА Н ИЕ

Н А

осамостојување на жртвите на трговија со
луѓе, со што се мотивираа засегнатите
страни што не веруваа дека е можно да се
реши ова прашање, а владите мораа да ги
ревидираат улогите и приоритетите.
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Денес организациите што спроведуваат
ре/интеграција на Балканот се стручни во
оваа област. Се во тесна врска со владите,
при што ги координираат напорите за да
постигнат подобри резултати, и се
придржуваат до формулата за ре/
интеграција на ПРЖТЛ што е сега основа
на работата на ЗГ и партнерите.
Засегнатите страни се надеваат дека
финансирањето на ре/интеграцијата, што
сè уште главно го вршат меѓународните
донатори, сè повеќе ќе го вршат владите,
со што ќе се подели финансискиот товар
за програмата што може да има
долготрајни придобивки, што се докажа
со експериментот со ПРЖТЛ.
Низ целиот процес од критично значење
беше пакетот од услуги за ре/интеграција
што го обезбедуваа партнерите на
ПРЖТЛ, како што се безбедно и достапно
сместување,
медицинска
помош,
психолошка поддршка, правна помош,
образование,
материјална
помош,
стручна/професионална обука, можности
за економски развој, посредување и
советување во семејството, следење и
проследување на случаите и поддршка за
секундарните корисници (т.е. семејствата
на жртвите).
Со ПРЖТЛ откривме дека постојат три
посебни фази на ре/интеграција во

период од три години: интервенција во
криза (0-3 месеци); транзиција (4-12
месеци) и ре/интеграција и вклучување во
општеството (13-36 месеци). Временската
рамка зависеше од организациите и од
луѓето, но сите се согласија дека помошта
треба да биде сеопфатна и доволно долга
за закрепнување и ре/интегрирација во
семејството и заедницата.

ПОЧЕТОЦИ
Појдовната точка на ФКБ беше дека
услугите за ре/интеграција се неопходни
за жртвите на трговија со луѓе да можат да
закрепнат и повторно да си го најдат
местото во општеството. Беше јасно дека
краткорочните решенија ќе бидат
бесполезни - беше потребна долгорочна,
комплексна програма, со која постојано
ќе се поткрепува ре/интеграцијата на
поранешните жртви на трговија со луѓе.
Целта беше да се даде финансиска
поддршка за програми со кои се развива
одржливата ре/интеграција, да се зголеми
капацитетот на ЗГ за обезбедување услуги
за ре/интеграција и поддршка, и да се
поттикне соработката со владините услуги
и националните механизми за упатување.
Работната метода беше осмислена како
стимул со цел ефективните програми за
ре/интеграција што се темелат на
човековите права да функционираат уште
долго време по завршувањето на ПРЖТЛ.
Постепено, како што се спроведуваше
ПРЖТЛ и се појавуваше потреба од
прилагодување, се оформи мозаик од

поврзани стратегии, како финансиска
поддршка на услуги за ре/интеграција,
менторство и техничка поддршка, па и
редовни состаноци на партнерите од
ПРЖТЛ и семинари за напредокот на
работата, како и низа трудови за оцена на
напредокот, со кои се разменуваа
искуства и идеи за секојдневната работа
со ре/интеграција - за проблемите и
решенијата на терен.
ФКБ ја водеше ПРЖТЛ од 2007 г. до 2011 г.
во Албанија, Бугарија, Македонија,
Романија, Србија и Косово, а имаше
обезбедено грантови за девет различни
ЗГ. ГИЗ ǹ се приклучи на ФКБ како
ко-основач од 2011 г. до 2014 г., и во тој
период беа обезбедени грантови за
единаесет ЗГ во Албанија, Босна и
Херцеговина, Македонија, Србија и
Косово1.
Се постигнаа впечатливи резултати: над
1700 жртви на трговија со луѓе за
различни видови експлоатација добија
помош додека траеше ПРЖТЛ, а
приближно 60% од нив успешно се
реинтегрираа.
Бројката на лица што добија помош е
навидум мала, но ГИЗ беше доволно
импресиониран од резултатите на
вкупната инвестиција на ФКБ од над 1,5
милиони евра, со што се обезбеди
одржлива поддршка за ре/интеграција со
висок квалитет, за да ја зголеми
финансиската поддршка за 500.000 евра.
ФКБ, ГИЗ и нивните партнери од ЗГ во
регионот покажаа дека има потреба од

програми за ре/интеграција и сакаат
владите да преземат поголем дел од
товарот, зашто веќе постои критична маса
достигнувања и резултати од кои се гледа
колку е важно да се продолжи со
работата.
Во текот на програмата имаше неизбежни
пречки и неуспеси, но резултатите општо
земено ги исполнија очекувањата, а
трагичните приказни од самите жртви ја
нагласија пораката дека работата вреди и
е далеку од готова.

ЦЕЛИ
Целите на пионерите на ПРЖТЛ беа јасни.
Сакаа да создадат одржлива програма за
ре/интеграција и со тоа што ќе им
помогнат на ЗГ да нудат подобри услуги и
поддршка за жртвите, со што се осигурува
врвна поддршка за ре/интеграција на
жртвите на трговија со луѓе. Истовремено
сакаа да ги засилат врските со владините
услуги и јавниот сектор да има поголема
улога во плановите за ре/интеграција што
се темелат на човековите права.
И, пред сè целта беше да се создаде нешто
што е доволно ефективно за да го оправда
постоењето
и
да
ја
надживее
иницијативата на ПРЖТЛ.

1. Со оваа ознака не се зазема страна за статусот и се
почитуваат Резолуцијата бр. 1244 на Советот за безбедност
на ОН и Мислењето на Меѓународниот суд на правдата во
однос на Декларацијата за независност на Косово.

БОДУЕН
КРАЛ
Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА
ИЗДА Н ИЕ

Н А

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ВО
РАЗЛИЧНИ ФОРМИ
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ
ЗА РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА
ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ, ШТО СЕ
ТЕМЕЛАТ НА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Првичниот фокус на повеќето програми
на Балканот беше да им се помогне на
жените и девојките со кои се тргува со цел
сексуална експлоатација со пристап што
се заснова на засолниште. Но, постепено
се јавија и други видови трговија со луѓе и
други групи на жртви, како што се мажи и
момчиња со кои се тргува за трудова или
сексуална експлоатација, а и луѓе кои
живеат на улица со кои се тргува за
питачење, продавање на улица и
криминал.
Најголемото достигнување на ПРЖТЛ е
што поддршката за ре/интеграција им ја
стави на располагање на сите вакви групи,
а ја прилагоди според поединечните
потреби и ситуации. Со програмата се
постигна и флексибилност, па може да се
реагира на нови проблеми и да се
поддржат пилот проекти за различни
типови жртви или видови трговија со луѓе,
во зависност од самата ситуација.
Но, кога се работи со мешани популации,
се
јавуваат
предизвици
во
ре/
интеграцијата, и потребно е да се внимава
кога се проценува дали, кога и како да се
врши ре/интеграција во таквите случаи.
Некои организации што работат со деца
на улица потенцираа дека таа целна група
е на некој начин единствена во поглед на
потребите за ре/интеграција и во поглед
на успешноста на ре/интеграцијата.

Важен дел од процесот на учење при
водењето на ПРЖТЛ е како да се
обезбеди финансиска поддршка за
различните модели на нега - да се
идентификуваат силните и слабите страни
на различните пристапи и да се поддржат
различни програми со цел да се ре/
интегрираат што е можно повеќе видови
жртви.
Ова значеше поддршка на програми што
се засноваат на сместување во
различните фази на ре/интеграцијата (на
пр. засолништа, полунезависно живеење,
привремено
сместување)
како
и
пристапи без сместување, како дневни
центри и тимови за поддршка на терен.
ОПШТА ДЕФИНИЦИЈА НА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА
Терминот ре/интеграција означува процес на
закрепнување и економско вклучување на
поранешна жртва на трговија со луѓе. Успешната
ре/интеграција подразбира живот во стабилна,
безбедна средина, пристап до пристоен стандард
на живот, психичко и физичко здравје, можности
за личен, општествен и економски развој, и
пристап до служби што нудат општествена и
емоционална поддршка. Може да е потребно
жртвата да се врати во семејството и/или во
заедницата од каде што потекнува; или да се
интегрира во нова заедница, па и во нова земја.
Од пресудна важност за да се постигне успех е да
им се помогне на жртвите на трговија со луѓе да
станат независни, самодоволни и активно да
учествуваат во закрепнувањето и ре/
интеграцијата.

БОДУЕН

ШТО ЌЕ НАПРАВЕВТЕ АКО НЕ ДОБИЕВТЕ
ПОМОШ?

Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА

КРАЛ

„Ќе живеев на улица. Ќе питав и ќе крадев. Ќе бев
во лошо друштво. Можеби ќе пробав дрога,
којзнае. Можеби сега немаше да бидам жива“.
(жена која била жртва на трговија за присилно
питачење)

Н А

ГЛАВНИ КОРИСНИЦИ

ИЗДА Н ИЕ

Целта беше да се обезбеди помош за
жртвите на трговија со луѓе, главно
преку грантови за ЗГ, и петнаесет ЗГ од
седум земји добија средства за да
обезбедат поддршка. Па така, вкупно
1731 жртва на трговија со луѓе (мажи,
жени и деца) добија помош со ПРЖТЛ
меѓу 2007 и 2014 г.
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ПОДДРШКА НА
ПРОГРАМИ ЗА
ОДРЖЛИВА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА НА
ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ

Повеќето беа жени кои биле жртви на
трговија за сексуална експлоатација, но
помош добија и мажи и момчиња што
биле жртви за истата цел. Услуги за ре/
интеграција добија и жените, мажите и
децата што беа жртви на најразлични
видови трудова експлоатација како
работа по дома, градежништво и
земјоделие, а други беа жртви на трговија
за продавање на улица и питачење,
растурање дрога и ситен криминал. Во
некои случаи, лицата беа жртви на повеќе
видови експлоатација.
Од разговорите со некои жртви се
потврди дека поддршката од сеопфатна,
долгорочна ПРЖТЛ за лицата што се
соочуваат со многу предизвици при ре/
интеграцијата им била спас во многу
опасен, тежок и нејасен период. Некои
немале семејства или пријатели, а многу
рекоа дека немало да преживеат без
интензивните, сеопфатни и долгорочни
услуги што им ги нуделе организациите
што ја спроведуваат ПРЖТЛ (видете во
квадратчето).

„Можев да живеам со мајка ми, но без пари,
документи и совет повторно ќе најдев маж за да
ме издржува и можеби ќе се вратев на старото“.
(жена која била жртва на трговија за трудова
експлоатација и проституција)
„Веројатно ќе ме фатеше тешка депресија,
мислам. Бев изолирана и немав врски со светот
околу мене. Ќе преживеев без поддршка, но ќе
беше многу тешко“. (жена која била жртва на
трговија за проституција и трудова експлоатација)
Но, услугите за ре/интеграција немаа
секогаш доволен опсег за да се задоволат
многуте сложени потреби на жртвите.
Познато е дека за успешна ре/интеграција
честопати е потребна помош од неколку
месеци, па и години. Најтешките случаи
беа, меѓу другото, семејства со
издржувани деца, лица со хендикеп или
проблеми со употреба на дрога, проблеми
со менталното здравје или тешки
здравствени проблеми, а други жртви
немаа документи, правен статус, или
немаа поддршка од семејството или
општествена поддршка.
ПРЖТЛ имаше голем придонес кон
мерките за ре/интеграција во целост, а во
просек 26% од жртвите што ги
идентификуваа владите од регионот
добија помош преку ПРЖТЛ; во некои
земји процентот беше многу поголем.

СЕКУНДАРНИ КОРИСНИЦИ
ПРЖТЛ поддржи и над 1190 „секундарни
корисници“, имено членови на семејствата на
жртвите - многу важна целна група, зашто
успехот на ре/интеграцијата во огромна мера
зависи од пошироката семејна средина.

БОДУЕН

02

Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА

КРАЛ

ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ ЗА ОДРЖЛИВА
РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ

ИЗДА Н ИЕ

Н А

„Секундарните корисници“ се делат на три
главни категории - деца на родители кои
биле жртви на трговија, родители на деца
кои биле жртви на трговија и сопругот или
сопругата на лицето кое било жртва на
трговија со луѓе.
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Од 2010 г, ПРЖТЛ посвети поголемо
внимание на идентификација и повторна
интеграција на мажите и момчињата што
се жртви на трговија (од под 10% во 2007
г. на 21,6% во 2014 г.) Претходно само
неколку
донатори
обезбедуваа
финансиска
поддршка
за
оваа
запоставена категорија жртви на трговија,
а владите не успеваа да ги идентификуваат
и упатуваат случаите на мажи што се
жртва на трговија. Но, и мажите и
момчињата што се жртви на трговија
имаат потреба од поддршка за ре/
интеграција исто колку и женските жртви:
услугите
што
ги
обезбедуваа
организациите поддржани од ПРЖТЛ беа
честопати единствениот извор на помош
за мажите и момчињата кои се обидуваа
да застанат на нозе и да го остават
искуството со трговија со луѓе зад себе.
Фактот што повеќето мажи-жртви на
трговија со луѓе не знаеја каде да бараат
помош го покрена прашањето колку им се
достапни услугите за ре/интеграција на
„помалку типичните“ профили на жртви на
трговија со луѓе.
Кога започна ПРЖТЛ, децата и
малолетниците сочинуваа помалку од

ПОДДРШКА НА
„ТЕШКИТЕ“ СЛУЧАИ
На „Кара“, која била жртва на
трговија како дете, ѝ откриле „благ
ментален хендикеп“. Нејзините не
можеле да ѝ ја обезбедат
потребната нега, како и пари за
лекот што ѝ бил потребен.
Државните социјални служби не
презеле одговорност зашто била
„премногу
тежок
случај“,
а
расположливите владини центри за
лица со хендикеп не одговарале
зашто биле наменети за лица со
потежок хендикеп. Организација за
ре/интеграција
ја
презела
одговорноста за нејзиниот случај, и
покрај тоа што немала кадар
обучен за работа со лица со
ментален хендикеп.
„Марина“ на почетокот добила
помош преку програма за ре/
интеграција со сместување, но по
краток престој одлучила да му се
врати на семејството. Сепак, по две
недели се вратила во засолништето
зашто трговците со луѓе ѝ се
заканувале и на неа и на
семејството. Затоа била потресена,
имала ноќни мори и флешбекови, ѝ
биле
потребни
интензивни
советувања и морала да пие лекови.
По долг престој во засолништето,
бидејќи не можела да се врати
дома, ја пратиле во трета земја каде
што било помалку ризично. По
неколку
месеци,
Марина
се
обидела да се врати за да живее со
семејството, но трговците повторно
ѝ се заканиле. Повторно ја пратиле
во третата земја во близина, добила
дозвола за престој, нашла работа во
салон за нега и убавина и сега
живее независно.

ПОДДРШКА НА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈАТА НА
СЕКУНДАРНИТЕ КОРИСНИЦИ
„Роза“ дошла во засолништето кога
била бремена во седми месец, и
добила пренатална медицинска нега
и обука за родители. Откако родила
близнаци, во засолништето одвоиле
дел за семејството. Бидејќи не била
регистрирана,
вработените
во
засолништето потрошиле многу
време за да го регистрираат
раѓањето на близнаците и да им
обезбедат услуги и ним и на мајка
им. Кога близнаците наполниле една
година, им откриле тешка болест за
која имало потреба од интензивно
лечење и следење - а во тоа
помогнала
организацијата
што
обезбедила помош.
„Милош“ бил жртва на трговија за
присилна работа. Првично мигрирал
за да може да се грижи за двете
деца, и двете со посебни потреби.
9-годишниот син има тешка миопија,
а 14-годишниот син е глувонем.
starijeg.
Целото
семејство
добило
хуманитарна помош, како храна,
облека и средства за хигиена, во
првичната, кризна фаза, додека пак
на таткото му биле покриени
патните трошоци додека барал
сигурна работа во соседните
градови. Децата добиле здравствена
помош за посебните потреби - на
пример, помладиот син добил
специјални очила, а постариот
слушни помагала.
четвртина од сите лица кои добија помош.
Веќе во 2011 г. оваа бројка се зголеми на
49%, а во 2014 г. речиси до 70%. Па така,
од 2012 г. до 2014 г. приоритет за дел од
средствата
од
ПРЖТЛ
беа
ЗГ

ПРЖТЛ ИМАШЕ
ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС
КОН МЕРКИТЕ ЗА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЦЕЛОСТ,
А ВО ПРОСЕК 26% ОД
ЖРТВИТЕ ШТО ГИ
ИДЕНТИФИКУВАА ВЛАДИТЕ
ОД РЕГИОНОТ ДОБИЈА
ПОМОШ ПРЕКУ ПРЖТЛ.

БОДУЕН
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Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА

КРАЛ

ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ ЗА ОДРЖЛИВА
РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ

Н А

специјализирани за работа со млади
жртви.

ИЗДА Н ИЕ

Поради драстичниот пораст, се покренаа
иницијативи и во други полиња - на пр. се
изготвија показатели за идентификација на
деца во ризик, а се оформи и работна
група за координација на помошта за
децата-жртви на трговија на улица - и
имаше обиди помошта да им се обезбеди
и на жртви на трговија со луѓе кои
официјално не се категоризирани како
жртви.

„ОФИЦИЈАЛНИ“ ЖРТВИ НА
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
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„Официјалното“ признавање зависи од тоа
како власта во секоја земја ја
карактеризира трговијата со луѓе.
На пример, честопати се занемарува
уличното питачење поради трговија со
луѓе, и многу жртви на трговија се
обидуваат да избегнат идентификација
бидејќи не ѝ веруваат на власта или на
полицијата. Други не се сметаат за жртви,
или не знаат дека постои заштита. Други се
премногу засрамени од тоа што им се
случува за да побараат поддршка.
Во пракса, многу случаи се игнорираат
бидејќи законски не се сметаат за жртви
на трговија со луѓе.
Но, од 2007 г, сите партнери на ПРЖТЛ им
помагаат не само на лицата што се
официјално идентификувани како жртви,
туку и на сивата, неформална категорија

на „потенцијални жртви на трговија“
(жртви на трговија со луѓе кои државата
не ги признала формално). Ваквата
флексибилност е од суштинска важност за
да се дојде до и да им се помогне на некои
од најранливите групи, а и да се алармира
кај власта дека постои ваква категорија.
Па така, во некои земји во законите
постои категорија „потенцијална жртва на
трговија со луѓе“, па обезбедуваат пристап
до помош, а во некои земји дури и ги
вклучуваат во официјалната статистика.
Сево ова драстично ја смени општата
перцепција и помогна да се разбере колку
е раширен проблемот.

ВИСОКА СТАПКА НА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА
Од 1711 лице кое доби услуги за
интеграција со ПРЖТЛ меѓу 2007 г. и 2014
г., приближно 60% успешно се
реинтегрираа, согласно зададената цел на
оваа навистина комплексна програма. Во
други случаи, прерано е да се оцени:
многу жртви примаат помош од неодамна,
процесот на ре/интеграција честопати
трае, а може и да дојде до многу
уназадувања и неуспеси, и жртвите, во
различни фази, можат да бидат „успешни“
и „неуспешни“.
Стапката на успех на ре/интеграцијата се
разликува многу од организација до
организација и од земја до земја, од само
20-30% до 50-70%. Стапката на успех е
пониска најчесто кај организациите кои се
од неодамна во ПРЖТЛ, или кои работат
главно со деца-жртви на трговија кои

СЕОПФАТНА ПОМОШ ЗА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА СО ПРЖТЛ
„Тефта“ била жртва на трговија за
проституција. Кога конечно ѝ се
укажало можност да избега, добила
најразлични услуги од партнерска
организација на ПРЖТЛ за да ѝ се
задоволат потребите, како што се
сместување,
здравствен
преглед,
помош со добивање на документи,
психолошка помош и правна помош и
советување за време на судењето на
лицето кое тргувало со неа. Тефта се
рехабилитирала од алкохолизам, но
почнала повторно да пие за време на
судењето за да го издржи стресот. ЗГ ѝ
помогнало да влезе во центар за
одвикнување од алкохол и да
продолжи со образованието.
„Пјетер“ бил тргуван во странство за
трудова експлоатација. По некое
време конечно избегал и се вратил
дома без пасош и пари, имал напади на
паника, страшна депресија и сериозна

болест. Партнерска организација на
ПРЖТЛ стапила во контакт со него и му
понудила помош. Добивал помош две
години, меѓу другото здравствена
помош,
психијатриско
лекување,
правна помош, правна поддршка за
време на судењето на трговецот со
луѓе, храна и друга материјална
поддршка, полициска заштита и помош
на членовите на семејството. „Имам
само добри зборови за [ЗГ]. Навистина
беа активни; ми се јавуваа многу често
и неколкупати дојдоа кај мене дома.
Особено беа на располагање за време
на судскиот процес, беа во тек со сè, ...
Најкорисно ми беше што ми
обезбедија адвокат и што ме
подготвија за судењето во судот. Некој
од [ЗГ на ПРЖТЛ] секогаш доаѓаше со
мене на судењето. Таквата помош ми
беше многу важна, зашто и судењето
ми беше многу важно. Само сакав
трговецот да добие соодветна казна,
за да не може истото да им го прави и
на други“.
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живеат и работат на улица - особено
ранлива група, со сложени потреби, чија
ре/интеграција е без исклучок подолга и
понеизвесна.
Партнерите на ПРЖТЛ од целиот Балкан
забележаа „неуспех“ во 11,3% од случаите,
од најразлични причини - од недостатоци
во давањето услуги па се до крајната
ранливост на некои категории жртви,
како деца што живеат на улица од
семејства со многу проблеми, за кои ре/
интеграцијата е многу тешка.
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Надворешните фактори, како што се
тешките економски услови што ги
намалуваат шансите жртвите да станат
финансиски независни, како и големината,
опсегот и квалитетот на услугите што ги
нуди
државата,
влијаат
на
ре/
интеграцијата.
Ова е клучен проблем, ако земеме
предвид дека залагањата на ПРЖТЛ за ре/
интеграција се во насока да се воспостави
врска со владините тела и другите
агенции, во рамките на сеопфатен пристап
со кој жртвите полесно ќе ги разберат и
ќе ги бараат своите права.
За услугите за ре/интеграција не беа
заслужни само партнерите на ПРЖТЛ. Тие
дадоа огромен придонес за да се
обезбедат сеопфатни, врвни услуги, но
како што течеше програмата, владите сè

СРЕЌНИ КРАЕВИ

СРЕЌНИ КРАЕВИ

„Арта“ била жртва на трговија како
дете, а со неа тргувале членови на
семејството (прво за принудно
питачење, а подоцна за сексуална
експлоатација). Имала огромни
трауми, била неписмена и немала
основни животни вештини. Исто
така, не била регистрирана во
родената земја. Со програмата на
ПРЖТЛ ѝ се помогнало да се врати
на училиште и да ги извади
документите. По неколку месеци,
одлучила да поднесе кривични
пријави против лицата што ја
експлоатирале, и организацијата од
ПРЖТЛ ја поддржала во процесот,
па трговецот на крајот бил осуден и
добил
десетгодишна
затворска
казна. Две години по влегување во
ПРЖТЛ, Арта завршила основно
училиште, а покрај што научила да
чита и пишува, научила и да користи
компјутер. Кога наполнила 18
години, почнала да работи. На
почетокот ѝ било тешко да остане на
едно работно место, но по некое
време нашла работа која ја работела
неколку години. Сега е вработена и
омажена. Исто така работела со
психолог, за да може да се справи со
траумата што ја доживеала откако
мајка ѝ ја продала за да стане жртва
на трговија со луѓе. ЗГ ѝ помогнало
да се сретне со мајка ѝ, а потоа и во
процесот на надминување на
траумата и во заздравувањето.

„Мајка“ била жртва на трговија како
дете, во договорен брак кој ѝ го
организирал татко ѝ. Ја спасиле
откако „сопругот“ сексуално ја
злоупотребувал и ја упатиле на
програма поддржана од ПРЖТЛ.
Останала одреден период во
засолништето,
бидејќи
била
малолетник и немала каде да живее.
Таму работела за да ја надмине
траумата,
завршила
основно
училиште, а потоа и стручно
оспособување и станала фризерка.
Но, немала каде да живее бидејќи
мајка ѝ била почината, татко ѝ бил
соучесник во трговијата со луѓе, а
ниту еден роднина од поширокото
семејство не сакал да преземе
одговорност за неа. На крајот ЗГ
стапило во контакт со тетка што
живеела во странство, која се
согласила да се грижи за неа, и ЗГ
помогнало за тетката да го преземе
старателството. „Мајка“ сега живее
со тетка ѝ, го научила јазикот на таа
земја, работи во дом за стари лица,
верена е за маж кого го сака и треба
да се породи.

НЕКОИ КЛУЧНИ ФАКТОРИ ШТО
ВЛИЈААТ НА УСПЕШНАТА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА: ШТО ВЕЛАТ
ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ И
ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
„Понекогаш тапкаат во место,
немаат сила да ја надминат траумата
и да започнат нормален живот.
Зависи од траумата. Имаме неколку
случаи каде што жртвите доживеаја
страшна траума, имаа нарушување
од
пост-трауматски
стрес
и
едноставно не можеа да продолжат.
Не можеа да остават сѐ зад себе и да
продолжат со животот“. (социјален
работник од ПРЖТЛ)
„Кога ќе почнеш да му веруваш и
кога ќе успееш да се зближиш со
некој кој има пристап до другите
системи и можност да те поддржи, и
потоа да ти помогне да се снајдеш во
системот... Веќе не си сам.
Постепено
ти
се
враќа
самодовербата и почнуваш да
веруваш
во
сопствените
способности“. (социјален работник
од ПРЖТЛ)
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повеќе се ангажираа во поддршка на
напорите за ре/интеграција во нивните
граници, особено во смисла на
обезбедување услуги што ги нуди
државата, како медицинска нега, стручно
оспособување и наоѓање работа.
Ни грантовите за партнерите на ПРЖТЛ
не беа единствениот извор на средства за
сите програми за помош, но со нив се
нудеше
постојано,
долгорочно
и
флексибилно финансирање, и парите беа
достапни
за
секоја
релевантна
компонента на организацијата во
работата со ре/интеграција.
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Исто така, со тоа што средствата од
ПРЖТЛ беа обезбедени во континуитет и
на предвидлив начин, се спречи
затворање на некои од иницијативите за
ре/интеграции кога организациите се
соочуваа со финансиски тешкотии или
кога ќе завршеше поддршката на некој
донатор.
Без партнерските организации на ПРЖТЛ,
некои категории жртви на трговија со луѓе
веројатно немаше воопшто да бидат
идентификувани и немаше да добијат
помош.
Пример за тоа беа мажи-жртви на
трговија со луѓе на кои ПРЖТЛ им помогна
во втората фаза. Уште еден пример беа
децата со кои беше тргувано за питачење
и продажба на улица; и нивното страдање
немаше никој да го забележи ако не се
посветеше дополнително внимание на
организациите што работат со оваа група

ВАЖНОСТА НА ДОЛГОРОЧНА,
СЕОПФАТНА, КВАЛИТЕТНА
ПОМОШ ЗА РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА
„ЗГ ми понуди друг вид помош,
долгорочна помош. Не можам да
замислам каков ќе ми беше животот
без ваквата помош. Во тој период не
добивав неформална помош, зашто
не знаев никого. Долго време бев
изолирана“. (жена која била жртва
на трговија за проституција и која
немала поддршка од семејството)
„Случајот за тие што заминуваат од
засолништето не треба едноставно
да се затвори. Жртвите треба да
имаат можност да останат во
контакт со лицата што даваат помош.
За да чујат некој убав збор, за совет.
За жртвите да можат отворено да
зборуваат за она што ги загрижува“.
(жена што била жртва на трговија за
проституција)

ШТО ЌЕ СТОРЕВТЕ
ДОБИЕВТЕ ПОМОШ?

АКО

НЕ

„Не знам, но моите (семејството)
веројатно ќе беа во долгови,
немаше вода во очи да имаат“.
(момче-жртва на трговија со луѓе за
ситен криминал)
„Мислам дека ќе одлепев. Можеби
ќе умрев, а можеби ќе се продавав
за секс. Сигурно немаше да бидам
среќна“. (жена-жртва на трговија за
трудова експлоатација и проституција)
биде обезбедена во тие случаи. Инаку,
откако ќе заврши ПРЖТЛ нема да може
со сигурност да се знае дали услугите за
ре/интеграција ќе продолжат да им се
нудат на сите групи жртви на трговија со
луѓе.

ИМА УШТЕ РАБОТА

Освен што драстично го прошири обемот
на услугите за ре/интеграција на Балканот,
ПРЖТЛ имаше критична улога и во
обезбедувањето квалитетна нега, при што
беше чувствителна и етична, бидејќи
многу жртви на трговија во разговорите
посочија дека некои даватели на услуги,
особено во државниот сектор, биле
нечувствителни и ги дискриминирале.

Многу
организации
кои
работат
конкретно со деца кои живеат и работат
на улица - што се жртви на трговија за
трудова експлоатација или питачење нагласуваат дека има уште многу работа за
препознавањето и ре/интеграцијата да

Но иако многу жртви зборуваа за
стигматизација,
нечувствителност
и
дискриминација, некои ни кажаа дека
имале позитивно искуство со вработените
во
државните
институции,
како
медицинскиот персонал, органите на

и ако не се обучуваа партнерите на
ПРЖТЛ за работа со деца-жртви на
трговија со луѓе.

спроведување на законот и социјалните
работници. Ова особено важеше за лица
и институции со кои партнерите на
ПРЖТЛ беа во тесна соработка, од што
може да претпоставиме дека моделот на
ПРЖТЛ придонел кон тоа државните
институции да ги подигнат етичките
стандарди и да бидат поосетливи кон
жртвите на трговија со луѓе.
На прашањето што треба да се стори за
другите жртви да добијат поквалитетна
помош, повеќе од една жртва се изјасни
дека е од суштинска важност со нив да се
постапува чувствително и љубезно.

ОДНОСОТ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА
УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА – ПОЗИТИВЕН И
НЕГАТИВЕН
„Вработените во домот за деца без
родители се однесуваа како што треба.
Ни обезбедуваа сè што ни треба. Некои
од нив, како еден учител и еден
воспитувач, секогаш се смешкаа и беа
љубезни со нас. Што и да им побарав,
ми го обезбедуваа... Но најдобро се
однесуваа
вработените
во
[ЗГ].
Секогаш се љубезни и ни се на
располагање кога ни треба нешто доаѓаат со нас на доктор, кај
социјалниот работник и во другите
институции. Се однесуваа како да ми се
семејство“. (девојка-жртва на трговија
за принудно питачење)
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Успехот или неуспехот на услугите за ре/
интеграција се мери и со тоа колку од нив
повторно станале жртви на трговија односно колку им избегале на трговците
со луѓе, се вратиле дома и повторно
станале жртви на трговија. За жал,
приближно 17% од жртвите на трговија,
кои на почетокот организациите од
ПРЖТЛ успешно ги ре/интегрирале,
подоцна повторно биле жртви на трговија.
Ризикот е се разбира најголем за жртвите
кои се враќаат во истата, тешка ситуација
поради која и станале жртви на трговија
со луѓе, како што се деца што живеат на
улица, кои се особено подложни на
повеќекратна трговија во различни фази
од животот.
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ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВОТО КАКО
ДЕЛ ОД РЕ/ИНТЕГРАЦИЈАТА
„Софија“ била жртва на трговија за
проституција и кога се вратила
добила помош преку програма со
засолниште. Како што објасни ЗГ, за
да се задоволат најитните потреби на
девојката и за да се создаде
атмосфера погодна за долгорочна
ре/интеграција, од пресудна важност
било да ѝ помогнат на мајката на
девојката. „Се сеќавам дека имавме
девојка во засолништето која
постојано плачеше зашто мајка ѝ
беше невработена. Што да се прави?
Моравме да ја поддржиме, да ѝ
најдеме работа на мајка ѝ“.

СЕМЕЈСТВАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХОТ
Семејната ситуација за жртвата на
трговија која се враќа дома е се разбира
пресудна за успехот на процесот на ре/
интеграција. Партнерите на ПРЖТЛ
забележаа дека семејствата кои на
жртвата која се вратила ѝ поставуваат
невозможни општествени и економски
цели или кои не сакаат да ја примат дома
претставуваат сериозен проблем уште од
самиот почеток. Од ваквиот проблем ни
стана јасно колку е важно да се поддржат
семејствата во рамки на сеопфатениот
напор да се задоволат потребите за ре/
интеграција на жртвите, како и да
изнајдеме начин за излегување на крај со
семејната динамика, која е честопати
сложена.

Ова беше реткост кога ПРЖТЛ започна во
2007 г., во период во кој многу
организации едвај успеваа да им
обезбедат
финансиска
помош
на
членовите на семејството освен со
раководење со случајот и семејно
посредување.
И покрај тоа што сега се посветува
поголемо внимание на поддршка на
членовите на семејството на жртвите,
некои донатори и влади неволно
обезбедуваат доволно средства за овие
„секундарни корисници“.

БОДУЕН
КРАЛ
Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА
Н А

УСЛУГИ СО ВИСОК КВАЛИТЕТ

ИЗДА Н ИЕ

Со процената на потреби, што ја нарача
ФКБ во 2006 г., се увиде потребата од
зголемување на професионалното знаење
на ЗГ за да можат да обезбедат квалитетни
услуги за ре/интеграција во балканскиот
регион.
Со постојаното менторство и учењето од
соработниците за време на ПРЖТЛ, се
извлече максимумот и се подобри
стручноста, партнерите ги споделија
најдобрите практики и ги усвоија
неопходните вештини за справување со
бројните проблеми што се јавуваат при
ре/интеграцијата.
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ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЗГ
ДА ОБЕЗБЕДАТ УСЛУГИ
И ПОДДРШКА ЗА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА

Иако се нудеше техничка помош, голем
број организации имаа потреба од други
видови техничка поддршка. Многу од нив
сметаа дека ќе имаат придобивки од
пошироко познавање на техничките
прашања, и во поглед на собирање
средства и во поглед на развој на
организацијата.

ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ
Клучна компонента на ПРЖТЛ беше
издавањето на Резимеа од истражувањата
(в. стр. 49), во кое авторите ги споделија
искуствата од секојдневната работа со ре/
интеграција како средство со кое
партнерите, а и пошироко секторот што
се бави со ре/интеграција, ќе го подобрат
разбирањето и ќе ги надградуваат
капацитетите. Во трудовите имаше

преглед на предизвиците со кои се
соочија партнерите, како и начини за
нивно надминување.
Партнерите на ПРЖТЛ беа целосно
ангажирани
во
анализата
и
во
пишувањето трудови, во кои ги вметнаа
искуствата и опсервациите. Трудовите ги
поделија со владите и донаторите за
промоција, но и за собирање средства, а и
на многу креатори на политика - со што се
претставија неуспесите и проблемите, но
и успесите.
Во 2009 г. беше изготвена прелиминарна
стратегија за следење на мерките за ре/
интеграција на партнерите на ПРЖТЛ, со
тоа што се развија и тестираа две
единствени матрици фокусирани за
следење на успехот и услугите поврзани
со
ре/интеграцијата.
Тука
спаѓаа
показателите што беа потребни за
мерење на резултатите во трите фази на
ре/интеграција. Матриците беа дел од
сеопфатен прирачник за следење, и беше
обезбедена обука за негова употреба.
Системот за следење веќе дава резултати
и се користи во сите програми на ПРЖТЛ.
Имаше и технички семинари за
интензивна обука за прашања што за
партнерите на ПРЖТЛ беа особено
важни.
Во
техничките
семинари
учествуваа и владите, а ФКБ одржуваше
годишни состаноци со сите партнери на
ПРЖТЛ
за
споделување
искуства,
предизвици и добра практика.
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ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЗГ ДА
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ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА НА КОИ
ИМ ПОМОГНАЛЕ СТРУЧНИ И
ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЦА

Н А

ЕТИЧКА РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА

ИЗДА Н ИЕ

Како што се развиваше ПРЖТЛ,
партнерите постојано потсетуваа дека
етичките прашања се од критична важност.
Беа гневни поради фактот што недоволно
внимание им се посветува на етичките
прашања во полето на ре/интеграцијата и
нагласија колку е важно да има внимателно
осмислени етички принципи со цел со ре/
интеграцијата сигурно да се исполнат
највисоките стандарди за човекови права и
да се обезбеди нега со врвен квалитет.
Така, во рамките на ПРЖТЛ заедно се
изготвија етички принципи, и за следење и
воопшто за осмислување на програмата за
ре/интеграција.
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Партнерите на ПРЖТЛ тврдат дека бидејќи
последниве години соработуваат со
владите, во многу случаи владите можат
подобро да ја поддржат ре/интеграцијата.
Ова се потврдува со докази од самите
партнери од владата, кои исто така ја
нагласуваат важноста на соработката со
партнерите на ПРЖТЛ, при што фокусот е
секогаш на интересите и потребите на
жртвите на трговија со луѓе. Следењето и
проценката влијаеја на структурирање на
програмата и заедничка дефиниција на
поимот ре/интеграција. Во поглед на
препораки за подобрување, се предлага
искуствата и информациите повеќе да се
споделуваат за повеќе организации да
можат да имаат придобивки. Партнерите
посочија на проблемите што произлегуваат
од големиот обрт на вработени во многу
државни институции, а многу жртви на
трговија се пожалија дека социјалните

„Ми дадоа огромна емоционална
поддршка. Со нив се чувствував
многу добро. Се прибрав, застанав
на нозе. Најдов работа, дом... Можев
слободно да зборувам со сите
вработени. Ме поддржуваа и ме
советуваа. Ми рекоа дека работите
ќе ги решаваме чекор по чекор. Би
им дала петка [највисоката оценка во
училиште] по сите предмети - за сета
помош што ми ја дадоа, но особено
за емотивната поддршка. Ми
овозможија мир, емотивен мир“.
(жена која била во ризик да стане
жртва на трговија за сексуална
експлоатација)
работници честопати посветувале повеќе
внимание на бирократијата отколку на
лицето кому му треба поддршка.
И покрај тоа што ПРЖТЛ придонесе за
подобрување на услугите за ре/интеграција
поддржани од владата, не смееме да ги
занемариме напорите на самите влади од
некои земји за подобрување на чекорите
за ре/интеграција.
ПРЖТЛ не беше сама ни во поглед на
подобрување на разбирањето за ре/
интеграцијата на Балканот меѓу 2007 г. и
2014 г. – специфичниот фокус на
програмата за објаснување на ре/
интеграцијата и комплексноста на овој
процес значително ја зголеми стручноста
во регионот.

ПОТРЕБНИ СЕ ВНИМАТЕЛНО
УТВРДЕНИ ЕТИЧКИ
ПРИНЦИПИ ЗА ДА СЕ
ОСИГУРИ ДЕКА РАБОТАТА
ПРИ РЕ/ИНТЕГРАЦИЈАТА ГИ
ИСПОЛНУВА НАЈВИСОКИТЕ
СТАНДАРДИ ЗА ЧОВЕКОВИ
ПРАВА И НУДИ НАЈВИСОК
КВАЛИТЕТ НА НЕГА И
ЗАШТИТА.

БОДУЕН
КРАЛ
Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА
ИЗДА Н ИЕ

Н А

ПОСВЕТЕНОСТ КОН РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈАТА
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ПОТТИКНУВАЊЕ
СОРАБОТКА И
СИНЕРГИЈА СО
ВЛАДИНИТЕ СЛУЖБИ И
НАЦИОНАЛНИТЕ
МЕХАНИЗМИ ЗА
УПАТУВАЊЕ

Пред почетокот на ПРЖТЛ, студиите
покажаа дека владите недоволно им
помагаат на жртвите на трговија да се ре/
интегрираат. За министерствата, тоа беше
прашање на кое работат меѓународните
организации, директно или преку
грантови за ЗГ. Владините институции
обично се фокусираа краткорочно, и не
се обидуваа да обезбедат долгорочна ре/
интеграција на жртвите кои им се враќаат
на семејствата и заедниците на Балканот.
Се увиде потребата од зголемено
вклучување на владите, како и од нови
национални политики со кои ќе им се
помогне на жртвите во ре/интеграција,
меѓу кои и минимални стандарди за нега и
стандардни оперативни процедури. Се
сметаше и дека организациите и
институциите треба да работат во
сеопфатна рамка за упатување на
државно ниво, на што власта треба да
работи заедно со ЗГ.
ПРЖТЛ го забележа тоа и си зададе задача
да ѝ биде приоритет да ја подобри
соработката и партнерството со владите
што се залагаат за унапредување на ре/
интеграцијата, иако сите ЗГ што се
финансираа со ПРЖТЛ соработуваа со
владите и пред да започне програмата.
Се сметаше дека суштински дел на
програмата
за
ре/интеграција
е
функционален национален механизам за

упатување (НМУ), и сега постои НМУ во
сите земји каде што се спроведувала
ПРЖТЛ. Но, повторно, некои земји веќе
имаа НМУ кога ПРЖТЛ започна да се
спроведува во 2007 г, со цел на жртвите
на трговија да им се обезбеди поефикасна
идентификација, упатување и помош, и да
им се понудат најразлични услуги скроени
по мерка на жртвите.

УПАТСТВА И ПОВРАТНИ
ИНФОРМАЦИИ
На почетокот на 2007 г., имаше само
неколку упатства и немаше минимални
стандарди за нега и стандардни
оперативни постапки (СОП) за ре/
интеграција. Но, партнерите на ПРЖТЛ
соработуваа со владите и ЗГ за создавање
регулаторна рамка за помош и ре/
интеграција, а помогнаа и во изготвување
нацрт закони со кои се потпомага
помошта и ре/интеграцијата. По потреба
имаат оформено партнерства на различни
нивоа во владата, како што се центрите за
социјална
работа,
центрите
за
вработување и болниците.
Пред да започне ПРЖТЛ, некои партнери
редовно не бараа повратни информации
од корисниците. Но, ова е важен принцип
за програмата од самиот почеток, бидејќи
потребите на жртвите се најважни во
дискусиите за сите аспекти на ре/
интеграцијата. Пред сè, со таквата
секојдневна соработка жртвите кои
закрепнуваат се оспособуваат да се борат
сами и се добиваат клучни информации за
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тоа како да се подобрат програмите за
жртвите да добијат поголема поддршка.

ИЗДА Н ИЕ

Но сепак постои ризик корисниците да се
ангажираат само симболично, и од
разговорите што ги водевме со жртвите
на трговија кога го пишувавме овој
извештај се увиде сѐ уште актуелната
потреба
институциите
да
имаат
чувствителен пристап кој е повеќе
фокусиран на жртвата.

СÈ ПОГОЛЕМ ПРИСТАП ДО
ДРЖАВНА ПОДДРШКА И УСЛУГИ
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Уште од почетокот на ПРЖТЛ една од
главните цели е овозможување пристап
до владините услуги како медицинска нега,
обука и вработување. На почетокот
партнерските организации не можеа да
се потпираат на услугите дадени од
државата и мораа да нудат услуги од
приватен сектор - што значи дека требаше
да имаат вработено стручни лица или да
ангажираат приватни доктори место да
имаат пристап до државната здравствена
нега.
Оттогаш пристапот до владините услуги
бележи значаен пораст и партнерите на
ПРЖТЛ сè повеќе се потпираат на
различни државни услуги, од агенции за
вработување, програми за микрокредитирање и образовни програми, па
сè до социјални центри, медицинска нега и
правна помош.

Но, сè уште постојат препреки на патот
кон услугите финансирани од државата,
што остава сериозни последици по
животот на жртвите на трговија, кои се
соочуваат со опресивни бирократски
процедури,
службеници
кои
не
покажуваат желба за соработка и
дискриминација: многу е тешко човек да
се снајде и да ги разбере бирократските
лавиринти, а бирократијата е особено
страшна и нејасна за недоволно
образуваните лица и оние кои доаѓаат од
општествено маргинализирани групи.
Важна особина на мерките за градење на
капацитетите
и
менторирање
на
партнерите на ПРЖЛ беше да ги
прилагодат на потребите на секое ЗГ и во
нив учествуваа оперативци, но и
директорите и вработените со подолг
стаж. Па така, кога овој систем го
реплицираа со соработката со владините
партнери, ја добија најшироката можна
основа за успех. Но, некои вработени во
државните институции сметаа дека има
уште простор за подобрување на
соработката меѓу ЗГ и владите и дека
треба да има повеќе можности за обука.
Организациите што ја спроведуваа
ПРЖТЛ сега се препознати како
стручњаци за ре/интеграција во своите
земји, и во граѓанското општество и од
страна на владите. Така добиваат
кредибилитет
во
соработката
со
владините партнери, со што уште им ја
доближуваат
поддршката
за
ре/
интеграција на жртвите на трговија.

Поради тоа повеќе случаи беа упатени,
уште повеќе државни служби им
помогнаа на жртвите за одредени
проблеми, а и владите станаа посвесни
дека ЗГ што работат на ре/интеграција
нема да успеат без нивна поддршка.
Општо земено, според засегнатите страни
од владата, главна заслуга за започнување
и одржување контакти и соработка,
градење на заемната почит што според ЗГ
е од суштинска важност за нивната работа
и за правење разлика имаат партнерите
на ПРЖТЛ, но не само тие.
Со подобрата соработка се подобри
системот за упатување и се зголеми бројот
на случаи што државните агенции им ги
упатиле на партнерите на ПРЖТЛ. Тоа пак,
од
своја
страна,
резултира
со
понатамошна
соработка,
со
што
ситуацијата постојано се подобрува.
ЗГ успеаа со време да стекнат доверба кај
владините партнери и да ги унапредуваат
соработката и координацијата пред сè
поради фактот што ПРЖТЛ е долгорочна
програма. Најважно е како ова влијаело
на жртвите на трговија со луѓе.
Соработката и координацијата не
секогаш се подобрувале непречено, но и
покрај тоа што преостануваат некои
препреки општо земено има огромен
напредок во поглед на севкупната
соработка и координација меѓу ЗГ и
владите во регионот.

ПРЕЧКИ СО КОИ ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ СЕ СРЕЌАВААТ КОГА КОРИСТАТ
ДРЖАВНИ УСЛУГИ
„Мислам дека ако требаше сама да дојдам
до услугите што ми ги обезбеди [партнерорганизацијата на ПРЖТЛ], ќе чекав повеќе
зашто не знаев каде да одам, што да прашам
и кој доктор ми треба. Сите вработени во
[партнер-организацијата на ПРЖТЛ] беа
професионални, заштитнички настроени,
достапни, позитивни и насмеани. Не ми се
допадна однесувањето на социјалната
работничка. Не беше посветена и со мене се
однесуваше многу арогантно. Гледаше само
во документите, не се интересираше за
светот околу себе. Најмногу ми помогна тоа
што [партнер-организацијата на ПРЖТЛ]
никогаш не ме остави сама... Се грижев
како ќе се снајдам во големиот град. Но, на
почетокот, кога и да излезев некој [од
партнер-организацијата на ПРЖТЛ] доаѓаше
со мене, додека да го запознаам [градот]
(жена - жртва на трговија за проституција)
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ВЛИЈАНИЕТО НА СОРАБОТКАТА
И УПАТУВАЊЕТО НА ЖИВОТИТЕ
НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО
ЛУЃЕ
Една жена, која била жртва на
трговија за проституција, објаснила
како ЗГ, со соработка и со упатување
до општинската канцеларија во
местото од каде што потекнува,
успеала да ѝ обезбеди пристап до
услуги и поддршка со цел да се ре/
интегрира: „[ЗГ] ми обезбеди
социјално домување од општината.
Општината ми даде социјално
домување, каде што живеев со
децата, и не платив за тоа. Тоа траеше
шест месеци“.
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ОПФАЌАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ
ЖРТВИ; ПОМАГАЊЕ НА ТИЕ КОИ НЕ
ДОБИВААТ ПОМОШ

ПОТТИКНУВАЊЕ СОРАБОТКА И СИНЕРГИЈА СО
ВЛАДИНИТЕ СЛУЖБИ И НАЦИОНАЛНИТЕ
МЕХАНИЗМИ ЗА УПАТУВАЊЕ

ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА
Генерално, ПРЖТЛ игра главна улога при
осмислување
и
оформување
на
програмите и политиките за ре/
интеграција на Балканот. Има огромен
напредок во дискусијата за тоа што значи
поимот ре/интеграцијата и како најдобро
да се постигне, како и во развојот,
тестирањето
и
промовирањето
материјали наменети за етаблирање
оперативна рамка.
Тука спаѓа дефиницијата на ре/интеграција
(и интеграција) врз основа на искуствата
на давателите на услуги и жртвите, реална
временска рамка за постигнување ре/

интеграција (до 36 месеци); неколку
резултати кои треба да се постигнат за да
има успешна ре/интеграција; група услуги
што веројатно ќе бидат потребни во
рамки на сеопфатен пакет на помош за
ре/интеграција; и анализа на различните
предизвици во процесот на ре/
интеграција на ниво на поединец,
семејство и заедница.
Па така, поимот ре/интеграција е сега
јасно дефиниран и сфатен, и во целиот
регион сите засегнати страни веруваат
дека ре/интеграцијата е долгорочен,
сложен процес, во кој има голема шанса
да дојде до неуспех или препреки, и за неа
се потребни огромни инвестиции и
истрајност.
Партнерите на ПРЖТЛ нагласуваат колку
се важни напорите за ре/интеграција,
како и колку се важни државната
финансиска поддршка и услугите за да се
обезбеди одржлива поддршка за ре/
интеграција.
Ова се постигнува со секојдневен контакт
со вработените во државните институции;
заедничко управување со случаите на ре/
интеграција; технички семинари и обука
за владините партнери; и со споделување
и промовирање на материјали за ПРЖТЛ.
Со ПРЖТЛ се поддржуваат и залагањата
за подигање на свесноста за ре/
интеграција на ниво на државата,
регионот, ЕУ и на меѓународно ниво.
Развивање на етичките принципи исто

така беше важен дел од работата на
ПРЖТЛ, и има многу примери каде овие
принципи се аплицирани во пракса за
насочување на работата на партнерите на
ПРЖТЛ и градење на односите со владите
и со други ЗГ, при што се постигнуваат
позитивни резултати за жртвите на
трговија со луѓе кои добиваат помош од
ПРЖТЛ.

„Дана“ на шест години била жртва на трговија
со луѓе за принудно питачење. Раните години ѝ
биле многу тешки и многу ја експлоатирале: „По
цел ден морав да сум на раскрсница. Татко ми
нè тепаше и мене и сестра ми“. По неколку
години, полицијата ја нашла Дана на улица и ја
однела во дом за деца без родители, каде што
останала шест години. Како тинејџер избегала и
живеела на улица. Имала дете, но таткото го
оставил. Дана одбила да живее во државното
прифатилиште или да се откаже од детето, а
немала пристап до државните служби зашто ги
немала неопходните документи. Од теренски
работник дознала за услугите што ѝ се нудат
преку партнер на ПРЖТЛ. Тој работел со
центарот за социјална работа за да ѝ помогне
на Дана да го задржи старателството на детето
и да ги обезбеди неопходните документи за
себе и за детето. Со помош на ЗГ, добила и
психолошко советување и присуствувала на
најразлични работилници.

КАКО ЕТИЧКИТЕ ПРИНЦИПИ ВЛИЈААТ
НА ЖРТВИТЕ
Една млада жена, која како дете била на
улица како жртва на трговија со луѓе, цело
детство влегувала и излегувала од домови за
згружување
деца.
Откако
била
идентификувана од страна на теренски
работник
била
потпомогната
од
организација од ПРЖТЛ. Девојката ни опиша
дека се сомневала и не верувала на
понудата кога првпат го видела теренскиот
работник: „Ми кажа дека таму ќе добијам
храна и облека и дека таму ќе си најдам деца
на моја возраст и пријатели. Не ѝ верував.
Ми беше страв дека и таа ќе ме повреди“.
Но, теренскиот работник бил чувствителен и
ја почитувал, па се премислила: „Беше
упорна, добра и пријателски расположена,
па се согласив да одам во [ЗГ].

БОДУЕН
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ПО ПРЖТЛ?

ИЗДА Н ИЕ

Пред почетокот на ПРЖТЛ, одржливоста
на долгорочната помош за ре/интеграција
не се сметаше за приоритет, покрај тоа што
се намалуваа средствата од донаторите и
за основните мерки за борба против
трговија со луѓе на Балканот, а уште повеќе
се намалуваа за програмите за ре/
интеграција.
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ЗАЛАГАЊЕ СО ЦЕЛ
ПРОГРАМИТЕ ЗА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА ДА
ПРОДОЛЖАТ И ОТКАКО
ЌЕ ЗАВРШИ ПЕРИОДОТ
ЗА ГРАНТ ОД ФКБ И ГИЗ

ПРЖТЛ ја промени оваа ситуација, и сега
фокусот е на создавање одржливост, во
што спаѓа и залагањето за владини
средства за услугите за ре/интеграција,
искористување на придобивки од
приватниот сектор; и отворање социјални
претпријатија за финансиска поддршка на
услугите за ре/интеграција. Ваквите
стратегии не се секогаш успешни, и
финансирањето на ре/интеграцијата и
понатаму е предизвик кој директно ја
загрозува одржливоста на услугите за ре/
интеграција на Балканот.
ПРЖТЛ не може да обезбеди комплетна
финансиска поддршка на програмите за
ре/интеграција, па партнерите мора да
најдат други донатори, на пример со
искористување
на
програмите
за
финансирање од државата, приватните
бизниси,
локалните
непрофитни
организации
и
со
општествени
претпријатија.
Проблемот е што финансиската поддршка
од меѓународни донатори постепено се
намалува, па пет од 11 партнери на ПРЖТЛ

не добиваат билатерални средства, тешко
се пристапува до фондовите на ЕУ, и не
постои финансирање конкретно за ре/
интеграција. Како последица на ова, со
завршувањето
на
ПРЖТЛ,
некои
организации се во тешка финансиска
ситуација бидејќи сè уште не успеале да
дојдат до средства за програмата за ре/
интеграција.

СÈ ПОГОЛЕМА ПОДДРШКА
Се работеше за финансиски рулет: кога
почна ПРЖТЛ, владата обезбедуваше само
мала поддршка за услугите и програмите за
ре/интеграција, делумно поради дефицит
во буџетот за социјални услуги, здравство и
образование, но и поради претпоставката
дека жртвите на трговија со луѓе се
странски државјани. Па така, ЗГ што
работеа на ре/интеграција добиваа мала
поддршка од владата. Но, во 2014 г., поради
успесите на бројните ЗГ од ПРЖТЛ владите
го сменија ставот и почнаа да
придонесуваат финансиски.
Но, средствата беа мали во споредба со
цената на услугите и програмите за ре/
интеграција.
Исто
така,
владината
поддршка е далеку од постојана:
државните средства варираат во зависност
од ограничувањата во буџетот, промената
на власта и политичките приоритети.
Ваквата
несигурност
ги
наруши
континуитетот и долгорочните планови,
што се неопходни за ре/интеграција.
Кога почна ПРЖТЛ, партнерствата со
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државните агенции како центрите за
работа и болниците беа слаби и жртвите
на трговија се соочуваа со бирократски
проблеми и за најосновните државни
услуги. Сега владите сè повеќе нудат услуги
за поддршка на ре/интеграција, како
медицинска нега, советување и правна
помош, иако во некои земји сè уште
постојат јазови и некои земји постигнале
скромен напредок.
Фактот што државните услуги им се
достапни само на жртвите на трговија кои
се официјално препознати уште повеќе ги
усложнува работите, и многу од нив
државата не ги препознава како „жртви на
трговија со луѓе“, па немаат пристап до
државните услуги за жртви на трговија.
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Во однос на улогата на приватниот сектор,
пред да започне ПРЖТЛ, само неколку
организации пристапија до приватните
бизнисиза донации и придонеси во натура,
а бизнисите покажаа многу мал интерес за
поддршка на ре/интеграцијата.
Оттогаш партнерите се залагаат да
обезбедат донации од приватниот сектор
во рамки на нивните стратегии за
одржливост. Ова најчесто се придонеси во
натура (на пр., бесплатни стоматолошки
услуги
за
корисниците,
намалена
партиципација
за
курсеви
за
професионална обука, донации или
попусти за облека, чевли, храна, хигиенски
средства во локалните продавници,
средства за реновирање на засолништата
итн.).

Организациите на ПРЖТЛ се соочија и со
сложени административни процедури, а
донациите од приватните бизниси не беа
ослободени од данок. Исто така трошоците
за вработените се проблем, зашто се голем
процент од буџетот за ре/интеграција
поради тоа што водењето на случаи бара
многу вработени за ре/интеграцијата да
биде успешна. Некои партнери имаа
проблем и со обезбедување на средства
за платите на вработените, бидејќи многу
приватни
донатори
претпочитаат
придонесите да им бидат „опипливи“.
Општествените претпријатија сè повеќе се
користат во рамките на ПРЖТЛ како
средство за делумно финансирање. Некои
ЗГ имаат отворено мали бизниси, од кои
некои се успешни, а некои помалку
успешни. Предизвиците со кои се
соочуваат се големите даноци, немањето
правна рамка за работа, недоволно
деловни вештини за водење фирми,
немање пристап до почетен капитал,
дискриминација и ризик од стигматизација
ако јавно кажат дека им помагаат на жртви
на трговија со луѓе.

ДЕЛОВЕН ПОТТИК ЗА РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈА
Одговорот беше Регионалниот фонд за
општествени бизниси, кој се отвори во
2013 г. со цел да им обезбеди финансиска
и техничка помош на ЗГ што беа избрани
да отворат општествен бизнис.
Во суштина ПРЖТЛ стана комерцијална, ги
избра ЗГ што најмногу ветуваа и им

помогна да отворат нови општествени
бизниси или да ги прошират тие што ги
имаат со цел да соберат повеќе средства
за да им се помогне на програмите за ре/
интеграција
да
продолжат.
ФКБ
инсистираше да се преземе овој чекор, со
цел да се дојде до вработување и
одржливост и смисла на ре/интеграцијата.
Меѓу успешните приказни е пекарницата
во Тирана, која веќе две години самата се
издржува. Пекарницата е една од петте
успешни бизниси поврзани со ПРЖТЛ кои
добиле грант, а тука се и игротека за деца,
пекарница и земјоделски бизнис.
За напредок се смета и фактот што некои
влади
ги
лиценцираа
социјалните
работници и другите даватели на услуги со
цел да се подобри секторот на социјална
заштита. Ова е важен чекор кон
одржливи услуги за ре/интеграција, но
лиценцирањето само по себе не е
гаранција за одржливост, бидејќи нема по
автоматизам да се претвори во средства.

НЕМА СИГУРНОСТ
Сè на сè, за време на ПРЖТЛ, ЗГ во голема
мерка станаа повешти во собирање
финансиска поддршка. Но, ситуацијата и
понатаму е неизвесна, бидејќи приватната
поддршка не може да се гарантира
долгорочно, а и некои министерства се
повеќе посветени на ре/интеграцијата од
други.

Државата може и треба да стори повеќе
за да се осигури одржливост на
поддршката за ре/интеграција - и ваквата
одговорност не ја сносат само државните
социјални служби, туку и другите
институции.
И покрај препреките и актуелната борба
за финансиска поддршка, ситуацијата во
2015 г. е сепак подобра во споредба со
2006 г.
Во 2006 г., помошта беше краткорочна,
ограничена, главно поддржана од
меѓународните донатори, а државата им
нудеше само неколку услуги на жртвите на
трговија со луѓе. Ни донаторите ни владите
немаа наменски средства за ре/
интеграција, а и недоволно се сфаќаше
природата и сложеноста на ова прашање.
Сега програмите за ре/интеграција се
веќе етаблирани и со нив над 1700 жртви
на трговија и нивните семејства добиле
поддршка, над 1000 жртви на трговија со
луѓе се успешно реинтегрирани и уште
повеќе успешно се реинтегрираат.
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ПРАШАЊЕТО Е: ШТО ПОТОА? ДАЛИ ДРУГИТЕ ЌЕ
ОДГОВОРАТ НА ПРЕДИЗВИКОТ И ЌЕ ПОМОГНАТ ДА
ПРОДОЛЖАТ ОВИЕ МНОГУ ВАЖНИ МЕРКИ? НА ТИЕ
ШТО СЕ ПОДГОТВЕНИ, ПРЖТЛ ИМ ОВОЗМОЖИ ДА
ПРЕЗЕМААТ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ. ЕВЕ СЕДУМ:
Внимателен, систематски пристап:
ПРЖТЛ е развиена и спроведена
внимателно,
со
размислување
и
систематски, врз основа на независна
процена на потребите на регионот.
Продолжи да се развива и да се
прилагодува на новите потреби и анализи,
и стана јасно дека ре/интеграцијата бара
долгорочни залагања.
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КЛУЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ
ЗА УСПЕХ

Не е само грант: Главната компонента на
ПРЖТЛ беа грантовите, со цел партнерите
сигурно да можат да им понудат постојани,
квалитетни услуги за ре/интеграција на
жртвите на трговија. Но, со програмата
партнерите добија и други можности за
подобрување на работата и вештините - со
постојана техничка поддршка и со
можноста да се поврзат и да учат едни од
други.
Водена од потребите: Програмата беше
осмислена врз основа на потребите на
организациите за ре/интеграција, наместо
на организациите да им се наметне урнек
добиен однадвор. Понатаму програмата се

развиваше врз основа на разговори за
тековните потреби, а неколку ЗГ тврдеа
дека пристапот на ПРЖТЛ не е толку однос
меѓу донатор/корисник колку што е
партнерство.
Долгорочен пристап, со што може да се
предвидат идните чекори: Партнерите
едногласно потенцираа дека за планирање
и организирање одржлива ре/интеграција
со корисниците од суштинска важност е
ПРЖТЛ да трае неколку години.
Предвидливоста на средствата значи и
подолгорочни услуги за корисниците, како
и формулирање долгорочен план за ре/
интеграција. Во некои случаи, средствата
од ПРЖТЛ беа од суштинска важност во
периодите кога немаше други грантови, а
со нив и можеа да се гарантираат
непрекинати услуги за ре/интеграција во
периоди на финансиска криза.
Разумни процедури и услови за
известување: ЗГ, партнери во програмата
рекоа дека многу корисна компонента на
ПРЖТЛ биле разумните услови за
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Н А

Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА

ФЛЕКСИБИЛНОСТА Е ОД
СУШТИНСКА ВАЖНОСТ ВО
ОБЛАСТИТЕ КАДЕ ШТО
ФИНАНСИРАЊЕТО Е
НЕПРЕДВИДЛИВО, ВАРИРА
БРОЈОТ ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ЖРТВИ, И Е МОЖНО ДА СЕ
ПОТРЕБНИ РАЗЛИЧНИ
УСЛУГИ.
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известување и управување, во најмала
рака поради фактот што ре/интеграцијата
бара многу труд. Партнерите на ПРЖТЛ
поднесуваа времени и конечни извештаи
за
секој
грант.
Наративните
и
финансиските извештаи беа изготвени
според едноставен урнек, а фокусот на
извештаите беше да се забележат
природата и обемот на помошта за ре/
интеграција, и да се наведат предизвиците
со кои засегнатите страни се соочиле при
спроведување на програмата и општо во
земјата. Извештаите се и алатка за
идентификација на предизвиците со кои се
соочуваат жртвите, па врз основа на
извештаите се прилагодуваат техничките
семинари и состаноците на партнерите.
Се ценеше и тоа што комуникацијата со
донаторот беше едноставна и неформална.
Флексибилност: Грантовите на ПРЖТЛ се
на располагање за секој аспект на ре/
интеграцијата - за услугите, вработените,
канцелариските трошоци итн. Буџетските
линии можат да исто така да се
пренаменат ако се јават нови проблеми
или потреби. Секоја организација ги

користи фондовите за најрелевантните
задачи што ги спроведува. Таквата
флексибилност е од суштинска важност во
поле каде што финансирањето е
непредвидливо,
флуктуира
бројот
потенцијални жртви, и можно е да се
потребни различни услуги.
Соработка на донаторите: Кога ГИЗ
почна да работи на трговија со луѓе во
регионот, поради големиот буџет и
преклопувањето на мандатот на двата
донатори се јави ризик од појавување (или
влошување) на конкуренцијата меѓу ЗГ и
дојде до удвојување (и/или преголема
понуда) на услуги за ре/интеграција.
Постоеше и ризик дека големиот прилив
на средства ќе ја спречи ПРЖТЛ да
обезбеди одржливост. Откако засегнатите
страни станаа свесни за ризиците и покрај
разликите
меѓу
организациите
и
програмите, се зголеми финансискиот и
географскиот опсег на ПРЖТЛ, а исто така
и владите повеќе се вклучија во
спроведување на активности од ПРЖТЛ.
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А, ЗА ТИЕ ШТО ЧЕКААТ ДА СЕ ЗАФАТАТ СО
ПРЕДИЗВИКОТ ПРИ РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА, ИМАМЕ ОСУМ
СОВЕТИ ЗА НАДОВРЗУВАЊЕ НА НАШИОТ ДОСЕГАШЕН
УСПЕХ:
Да се посвети повеќе внимание на
идентификација: За да се оди напред,
мора да ѝ се посвети поголемо влијание
на врската меѓу ре/интеграцијата и
идентификацијата на жртвите, особено
кога станува збор за жртвите на трговија
кои потешко се идентификуваат.
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ПРАШАЊА ЗА
ВО ИДНИНА

Подобро разбирање на неуспешната
ре/интеграција и повторно тргување
на жртвите: И покрај значајниот успех,
некои жртви на трговија не се
реинтегрираат успешно, а честопати
повторно стануваат жртви на трговија со
луѓе. Потребно е да се вложи поголем
напор за да сме сигурни дека лицата
можат да закрепнат и зад себе да го
остават животот како жртви на трговија
со луѓе. За ова бездруго е потребно
подобро да ги разбереме причините за
неуспешна ре/интеграција, и во некои
случаи, дури и повторна трговија.
Поголеми средства за финансирање на
ре/интеграцијата: За некои организации

на ПРЖТЛ се случуваше ограничените
средства
да
се
недоволни
за
задоволување на целиот опсег на потреби
за ре/интеграција на жртвите на трговија.
И покрај јасниот успех во поглед на
развивање на вештини и програми за ре/
интеграција, некои организации во
моментов имаат финансиска криза , што
им ја загрозува работата во иднина.
Подолга временска рамка:
Некои
засегнати страни изјавија дека ќе беше
подобро програмата и да траеше подолго,
на пример да им се помогне на
организациите
да
преминат
од
обезбедување на директна помош на
жртвите во нудење долгорочна програма
за ре/интеграција. Повеќе време ќе беше
особено корисно за организации работат
со деца на улица, за да можат да ја
подобрат ре/интеграција за ваквата целна
група, да го зголемат капацитетот на
институциите и за да овозможат поголема
посветеност од владините партнери.
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Поголемо застапување кај владите:
Партнерите на ПРЖТЛ вложија многу
време и енергија во поттикнување
поддршка за ре/интеграција и помош од
државните служби, и некои партнери
сметаа дека донаторите мора повеќе да
влијаат на владите за да преземат
одговорност. Но, застапувањето и
лобирањето не се одговор за сè, и во
некои случаи не беа многу успешни.
Подобро
прилагодени
излезни
стратегии: Во 2011 г. на партнерите им
беше соопштено дека ќе ја добијат
последната рунда грантови и дека во 2014
г. ПРЖТЛ ќе заврши. Регионалниот фонд
за општествени бизниси имаше за цел да
помогне со затворањето на ПРЖТЛ во
2014 г, но не сите ЗГ добија средства за
општествено претпријатие, и моделот на
социјални
претпријатија
не
беше
соодветен за работата или ситуацијата на
сите партнери. Можеше повеќе да се
стори за ПРЖТЛ полесно да се затвори, но
сепак донаторите не ја сносат целата
одговорност.
Долгорочни можности за фондови за
ре/интеграција: И покрај залагањата за

создавање одржливи програми, оваа цел
сè уште не може да се постигне.
Организациите, откако ги усовршија
програмите и вештините во последните
неколку години, сега се соочуваат со
големи кризи за финансиска поддршка
бидејќи не можат да изнајдат средства за
работата со ре/интеграција. Јазот во
средствата непосредно и веднаш им
влијае на жртвите на трговија со луѓе на
кои им е потребна поддршка при ре/
интеграцијата. Треба внимателно да се
размисли што може да се стори за да се
обезбеди одржливост на услугите за ре/
интеграција, односно како донаторите и
организациите и понатаму да можат да
обезбедуваат одржливи услуги за ре/
интеграција.
Зајакнување на мрежата на ЗГ: Времето
ќе покаже уште колку долго партнерските
организации ќе успеваат да ја одржат
мрежата по завршување на ПРЖТЛ.
Независно од поформалните состаноци и
настани потпомогнати од ПРЖТЛ се
создадоа неформални партнерства и се
води ад-хок комуникација, но не се знае на
што оваа мрежа ќе се фокусира или пак
на кој начин ќе се одржува и негува.

ЗА ДА СЕ ОДИ НАПРЕД,
МОРА ДА ИМ СЕ ПОСВЕТИ
ПОГОЛЕМО ВНИМАНИЕ НА
ПОВРЗАНОСТА МЕЃУ РЕ/
ИНТЕГРАЦИЈАТА И
ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА НА
ЖРТВИТЕ, ОСОБЕНО КОГА
СТАНУВА ЗБОР ЗА ЖРТВИ
НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ КОИ
ПОТЕШКО СЕ
ИДЕНТИФИКУВААТ.
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„Различни и еднакви“
(Different and Equal)
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Фондација „Крал Бодуен“
Работиме заедно за подобро општество

ИЗДА Н ИЕ

Фондацијата „Крал Бодуен“ е независна, плуралистичка фондација која работи на
локално, регионално, федерално, меѓународно ниво и на ниво на Европската Унија.
Ние Работиме за да го подобриме општеството, инвестираме во проекти и лица кои
инспирираат. Во 2014 г., Фондацијата „Крал Бодуен“ и фондовите што ги спроведува
обезбедија 30 милиони евра за поддршка на 270 лица и 1712 организации што
работат на проекти од областа на сиромаштијата, здравството, развојот, граѓанската
вклученост, културна традиција итн.
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Фондацијата организира и семинари, дискусии на тркалезна маса и изложби, ги
споделува искуството и резултатите од истражувањата со (бесплатни) изданија,
склучува партнерства и поддржува филантропија, со цел да се работи „преку“, а не
„за“ Фондацијата „Крал Бодуен“.
2122 лица, кои работат во управните групи, советодавните комитети, управните
комитети и независни жирија го нудат своето знаење бесплатно. Со нивните
несебични залагања секогаш се донесуваат правилни избори на независна,
плуралистичка основа.
Фондацијата е отворена во 1976 г., на 25-годишнината од владеењето на крал
Бодуен.
Им благодариме на Државната лотарија на Белгија и на сите донатори за
нивната ценета поддршка.
kbs-frb.be
Претплатете се на е-вестите
Следете нè на
Фондација „Крал Бодуен“, фондација за општествена полза
ул. Бредеродерстрат бр. 21 B-1000 Брисел
info@kbs-frb.be +32-2-500 45 55
За донаторите - граѓани на Белгија, секој подарок од €40 што ќе го уплатат на нашата
сметка IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 може да се одбие од данокот
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ЗГ МИ ПОНУДИ ЕДЕН
ПОИНАКОВ НАЧИН НА
ПОМОШ, ДОЛГОРОЧНА
ПОМОШ. КОЈЗНАЕ КАКО ЌЕ
ЖИВЕЕВ БЕЗ ПОМОШТА

ИЗДА Н ИЕ

Н А

Ф О Н ДА Ц ИЈА ТА

КРАЛ

БОДУЕН

ЖИВОТОТ ПО
ТРГОВИЈАТА
СО ЛУЃЕ
РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА
ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА НА
БАЛКАНОТ ОД 2007-2014 Г.

