Спречување и борба против трговија со луѓе во Северна
Македонија
Која е целта?
Проектот ги поддржува властите во Северна Македонија во подобрувањето на идентификацијата,
заштитата и помошта за жртвите на трговија со луѓе, во согласност со европските стандарди,
пропишани во препораките од мониторингот на спроведувањето на конвенцијата за Акција против
трговија со луѓе на Советот на Европа.

Кој има придобивки од проектот?
► клучните институции: Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција, Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика
и Државниот инспекторат за труд, Министерството за правда, Министерството за образование и
Министерството за здравство
► граѓанските организации и други клучни актери од јавниот /приватниот сектор (Стопанска
комора, Агросиндикат)
► групи под ризик од трговија со луѓе (вклучително и жртвите на трговија со луѓе и нивните
семејства)
► пошироката јавност

Како функционира проектот?
Проектот ќе ги поддржи властите во спречувањето и борбата против трговијата со луѓе преку
обезбедување на експертска помош, зголемување на капацитетите и поддршка на напорите што ги
прават клучните чинители. Во оваа смисла, проектот поконкретно ќе се насочи кон:
►
►
►
►

интервенции во законодавството, поддршка во креирањето на на политики и истражувања
мулти-дисциплинарни обуки за клучните актери
семинари и работилници за партнерските институции
подигање на свеста и информативни настани за граѓаните/јавноста

Кои се очекувањата од проектот?
► Откривањето, идентификацијата и помошта на жртвите на трговија со луѓе заради трудова
експлоатација ќе се подобри
► Откривањето, идентификацијата и заштитата на децата – жртви на трговија со луѓе ќе се зајакне
► Пристап до обесштетување на жртвите на трговија со луѓе ќе се подобри
► Сите актери во областа на борбата против трговија со луѓе, и пошироката јавност, ќе бидат
поинформирани и свесни за специфичните ранливости во ситуации на трговија со луѓе и за
правата на тргуваните лица

Колкав е буџетот?
► Вкупниот буџет на проектот е 715.000 ЕУР
► Вкупниот буџет на програмата Хоризонтален инструмент II е приближно 41 милиони ЕУР (85%
финансиран од страна на Европската Унија, 15% од страна на Советот на Европа)

Како до повеќе информации?
► Програмска канцеларија на Советот на Европа во Скопје: https://www.coe.int/en/web/skopje
Проект за Спречување и борба против трговија со луѓе во Северна Македонија
Јасмина Димитриева, Проектен офицер, Jasmina.DIMITRIEVA@coe.int
► Хоризонтален Инструмент: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Марија Симиќ, Односи со јавност, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Бесник Бака, Односи со јавност, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430

За Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција
“Хоризонталниот Инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на
Европската Унија и Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните
агенди за реформи во областа на човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во
согласност со европските стандарди, вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот
на проширување на ЕУ. Оваа тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Турција и Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа од
мај, 2019 година.
* Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на
ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

Советот на Европа е водечка организација за
човековите права на континентот. Таа се состои од 47
држави членки, вклучувајќи ги сите држави членки на
Европската унија. Сите држави членки на Советот на
Европа ја потпишаа Европската конвенција за човекови
права, која претставува меѓународен договор за
заштита на човековите права, демократијата и
владеењето на правото. Европскиот суд за човекови
права ја следи примената на оваа конвенцијата од
страна на државите членки.
www.coe.int

Земјите членки на Европската Унија одлучија да ги
поврзат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно тие
изградија зона на стабилност, демократија и одржлив
развој, истовремено одржувајќи ја културната
разновидност, толеранцијата и индивидуалните
слободи. Европската Унија се залага за споделување на
своите постигнувања и вредности со држави и народи
и надвор од нејзините граници.

www.europa.eu

Овој леток е произведен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да
се смета дека гледиштата искажани во истиот го одразуваат мислењето на Советот на Европа и Европската Унија.

