ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН
за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во
ОПШТИНА БИТОЛА
2013-2016

Декември 2013

Со одлука на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција при Владата на РМ
Цел

Очекувани
резултати

Активности

Надлежни
институции/
организации

Временска
рамка

Индикатори

Буџет /
Носители на
буџет

во Општина Битола се формира Локална комисиија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.
Во локалната комисија членуваат претставници од повеќе институции: Локалната самоуправа, Советот на
општина Битола, Центарот за социјална заштита, Агенцијата за вработување, СВР- Битола, Одделението за илегална
миграција и превенција при РЦ – ЈУГ, Здружението за граѓани „Семпер“, Државен инспекторат за труд – подрачна
Битола, Основно Јавно Обвинителство – Битола, ЈЗУ„Здравствен дом“ – Битола и Бирото за развој на
образованието.
НАДЛЕЖНОСТ НА ЛОКАЛНАТА КОМИСИЈА
- следење и анализа на состојбите со трговијата со луѓе и илегална миграција;
- коордирање на активностите на надлежните институции;
- спроведување на активности и мерки за имплементација на Националната стратегија и Национален акциски план
за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 година;
- покренување на иницијативи до Советот на локалната самоуправа за креирање на програми за превенција и
заштита на жртви на трговија со луѓе;
- спроведување на националните политики за борба против трговија со луѓе и илегална миграција;
Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција има деловник за работа .Согласно
деловникот се изработи Локален акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во 2013-2016
за Општина Битола

1. ПОДДРЖУВАЧКА РАМКА
1.1 Координирачки структури

Зајакнување на
координативна
улога на ЛК и
подобрена
транспарентност
во спроведување
на активностите

Обезбедено
редовно и
активно
учество на
членовите на
ЛК

Подобрен
проток на
информации
од членовите
на ЛК до
матичните
институции/
организации

Проширување на
членството на ЛК со
претставници од Народен
правобранител, Црвен
крст и Синдикати

ЛК

2014

Номинирани
членови од
соодветните
институции и
нивна
верификација
од НК

Потпишување на
меморандуми за
соработка

институции и
ЗГ

2014-2016

број на
потпишани
меморандуми

нема
импликации

Локален
координатор

Шест месеци

Број на
доставени
извештаи

нема
импликации

континуирано

по три
работни
средби
годишно и
една со НК
записници од
работни
средби

нема
импликации

Доставување на годишен
извештај на ЛК до НК
Владата на РМ

Редовни работни средби
на ЛК

ЛК

нема
импликации

Зајакнување на
улогата и
промиција на ЛК

Подобрување на
координацијата и
соработката
помеѓу
институциите на
локално ниво за
идентификација,п
омош и поддршка
на потенцијални
жртви и ризични
групи

Зајакнати
капацитети на
ЛК и успешна
промоција

Зајакнати
капацитети на
локално ниво
и
координација
помеѓу
институциите
вклучувајќи го
и граѓанскиот
сектор

Иницирање на активности
за промоција на ЛК

Воспоставување на
мобилен тим на локално
ниво за идентификација,
помош и поддршка на
потенцијални жртви и
ризични групи

ЛК,ЗГ, ЕЛС

ЛК,ЗГ, ЕЛС

континуирано

континуирано

-Бр. На
организирани
трибини
-Изработен
промотивен
материјал
Формиран
мобилен тим;
Број на
лица/ризични
групи кои
добиле
помош и
поддршка;
Број на
упатени
потенцијални
жртви

ЛК,ЗГ, ЕЛС

МТСП, МВР
Донатори

1.2 Законска и регулаторна рамка
Предлог до НК за
измени на
законодавната
рамка за ТЛ и
усогласување на
националната со
меѓународната
регулатива

Усогласена
национална
со
меѓународна
та
законодавна
рамка

Анализа на законската
регулатива од аспект на
хармонизација со
меѓународната регулатива
за заштитата на децата
жртви

ЛК

континуирано

-број на
поднесении
предлози за
измени на
национално то
законодав ство
- број на
прифатени
иницијативи

нема
импликации

1.3. Меѓународна соработка- регионална преку НК
Зајакнување на
регионална
соработка на
национално и
меѓународно
ниво и
координација
помеѓу
релевантните
институции во
областа на ТЛ и
ИМ

Зајакната
регионална
соработка во
областа на ТЛ
и ИМ

Склучување на
меморандуми за
соработка помеѓи
институциите на
регионално ниво
Учество на регионални
средби и студиски посети
заради размена на добри
пракси

ЛК

ЛК

континуирано

број на склучени
нема
МЕМОРАНДУМИ импликации

континуирано

-број на средби и
студиски посети;
-број на
доставени
извештаи до НК

НК,ЛС,
донации

1.4. Управување со информации, мониторинг и евалуација

Унапредување на
системот за
управување со
информации,
мониторинг и
евалуација

Учество во
централизира
на база на
податоци за
жртви и
сторители

Пополнување на
постоечките обрасци за
собирање на информации
за централизирана база на
податоци
Имплементација на
инструменти за
мониторинг и евалуација
на СОП и други
активности за БПТЛ и ИМ

ЛК

ЛК

континуирано

континуирано

Број на
пополнети
обрасци

изготвени
инструменти за
мониторинг и
евалуација

НК

НК и
донации

Воспоставен
систем за
информирање
и евиденција

Воспоставување на
систем за информирање и
евиденција за спроведени
активности/ реализирани
обуки и обучени лица/
студиски посети преку
пополнување на
унифициран образец

ЛК

континуирано

број на примени
и проследени
извештаи

НК

2. ПРЕВЕНЦИЈА
2.1. Идентификување на причини за појава на трговијата со луѓе/деца и илегална миграција

Утврдување на
Идентификува
ризици и ризични
ни ризици и
групи за појава на ризични групи
ТЛ и ИМ во ОБ
за ТЛ и ИМ

Истражување и анализа за
идентификување на
ризици и ризични групи за
ТЛ и ИМ со фокус на деца
и поставување приоритети
Работа со семејства на
деца во ризик( деца на
улица) и ангазирање на
активисти за врќање на
децата во редовниот
образовен процесс и
нивна ресоцијализација

ЛК , ЗГ

ЦСР,ЗГ

2013/16

2 спроведени
истражува ња

НК,ЕЛС
донации

континуирано

Број на
идентификувани
семејства,
вратени и
ресоцијализиран
и деца

МСТП,ЗГ

2.2 Зајакнување на капацитети за реализација на превентивни активности

Обука на стручни служби
и наставници од
основните и средните
училишта за превенција
од ТЛ

Зајакнување на
капацитети на
воспитнообразовниот
кадар и
стручните
служби: во
основните и
средните
училишта и ЈУ за
социјална
заштита и ЗГ за
превенција од ТЛ

Зајакнати
капацитети во
воспитнообразовните
институции и
ЈУ за социјална
заштита и ЗГ за
превенција од
ТЛ

Зајакнување на
капацитетите со
цел спречување
на трудова
експлоатација на
институции и ЗГ

Зајакнати
капацитети на
сите
институции и
ЗГ на локално
ниво за
превенирање
од трудова
експлоатација

Обуки за превенција од
трговија со луѓе со цел
трудова експлоатација и
принудна работа на
институции и ЗГ

Подигната
свест за
начинот на
информирање
за ТЛ/Д

Обуки за почитување на
правата и заштита на
идентитетот на жртвите
при информирањето за
претставниците на
локалните медиумите

Зголемување на
одговорноста при
известување на
претставниците
на медиумите за
ТЛ/Д

Обука на стручни служби
од ЈУ за социјална
заштита за деца под
ризик и ЗГ за превенција
од ТЛ

ЛК, ЗГ

ЛК,ЗГ

синдикати, ЗГ,
ЛК

ЛК, ЗГ,
медиуми

континуирано

континуирано

2013-2016

2-4 обуки по 25
наставници
број на обуки и НК,ЕЛС,дона
број на обучени
ции
лица

2 обуки по 25
наставници
1 оука за ЗГ;
број на обуки и
број на обучени
лица

по 2 обуки
годишно по 15
лица;
број на обуки и
број на обучени
лица
по 1 обуки
годишно по 15
лица;

континуирано
број на обуки и
број на обучени
лица

НК,ЕЛС,дон
ации

НК, ЕЛС,
донации

НК, ЕЛС, ЗГ
и
донации

Зајакнување на
капацитетите на
здравствените
работници и
соработници за
ТЛ

Зголемена
Обуки за превенција од
информира
ТЛ на здравствените
ност на
работници и соработници
здравствени те
и изработка и
работници и
дистрибуција на
соработници за
информативен материјал
ТЛ
за ТЛ/Д

Зголемена
информира
ност на
учениците во
Зголемување на
основни и
информираност
средни
на учениците во
училишта и
основни ,средни
високото
училишта и
образование за
студенски домови
ТЛ
за ТЛ

Едукација на учениците
во основни и средни
училишта и високо
образование за
превенција од ТЛ

ЛК, ЗГ

ЛК,ЗГ

континуирано

континуирано

1 обука годишно
по 25 лица
број на обуки и
број на обучени
лица

НК, ЕЛС ЗГ

- по 4 обуки
годишно
нема
-број на одржани
импликации
предавања

2.3 Подигање на јавната свест и едукација
Подигање на
јавната свест за
трговијата со
луѓе/деца и

Зголемена
информира
ност и свест

Одбележување на 18
октомври - Европскиот ден
за борба против трговија
со луѓе

ЛК,ЗГ

континуирано

број на
спроведени
настани

НК, ЕЛС,
донации

илегална
миграција

Зголемување на
свесноста кај
ранливите групи
за проблемот на
ТЛ

на општата
јавност за
проблемот ТЛ
и ИМ

Зголемена
свесност на
ранливите
групи за ТЛ

Одбележување на
Неделата за борба против
трговија со луѓе во ОБ(2-9
декември)

ЛК ЗГ

континуирано

Организирање на кампањи
за подигање на јавната
свест за проблемот на
трговија со луѓе и
илегална
миграција/деца

ЛК,ЗГ

континуирано

Организирање на кампањи
за намалување на
побарувачката за
користење на услуги од
ЖТЛ/Д

ЛК, ЗГ

континуирано

Организирање на
превентивни активности за
ранливи групи/деца на
локално ниво

ЛК,ЗГ

континуирано

Афирмирање на на СОС
линија за информации и
помош на ранливите
групи/потенцијални жртви
на ТЛ

ЛК, ЗГ

2.4 Намалување на ранливоста

континуирано

број на
организира ни
настани
1 кампања
годишно,
печатени и
дистрибуирани
500 инфоматеријали
број на
спроведени
кампањи,
печатени и
дистрибуирани
500 инфо материјали
-2 превентивни
лекции год.
НК,ЕЛС,дона
-1 врснички
ции
едукации
годишно
Број на
остварени
повици

НК,ЕЛС,
донации

Унапредување на
механизмите за
намалување на
причините за
појава на ТЛ и
ИМ

ЛК изготвува анализа за
состојбата на ранливите
категории во ОБ и го
доставува до Совет на ОБ

Економско
зајакнати
ранливите
групи

Олеснување на пристапот
до пазарот на трудот
(доквалификување,
преквалификување,
вработување)

ЛК, ЕЛС

МТСПАгенција за
вработување,з
дружение на
работодавачи
Локална
самоуправа,
ЗГ

1 годишно

Изработена
анализа 1 год.
Разгледана
анализа пред
Совет на ОБ

Нема
импликации

континуирано

број на
доквалифи
кувани/
преквалифи
кувани и
вработени
припадници на
ранливи групи

МТСП,АВР
М,ЗР,
ЕЛС
донации

3. ПОДДРШКА И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ И МИГРАНТИТЕ
3.1. Идентификација и упатување на жртвите
Подобрување на
процесот на
идентификација и
упатување на
ЖТЛ

Зголемена
ефикасност
во
идентифика
ција
упатување и
заштита

Имплементација на
изготвените индикатори
за идентификација на
ЖТЛ/ деца по видови на
експлоатација

ЛК

2013/16

Бр. на
идентификувани НК и донации
жртви

Обуки на стручни лица кои
се вклучени во
спроведување на СОП на
локално ниво

ЛК

континуирано

минимум 1
обуки годишно
со 25 лица;

НК,ЕЛС, ЗГ,
донации

3.2.Директна помош и заштита на жртви и мигранти
Обезбедување
заштита на жртви
и илегални
мигранти во
согласност со
меѓународните
стандарди

Безбедно
место за
привремено
прифаќање и
сместување
на
идентификува
ни жртви до
упатување

Одредување на
простор за 24 часовно
прифаќање на жртвата
ЦСР

ЛК,ЕЛС,

континуирано

Зајакнати
капацитети на
стручните
кадри во
просторијата
за

Техничко опремување
на просторијата

ЛК,МТСП

2014

Обезбеден
простор

Влада на РМ,
ЕЛС,
Донации

обезбедена
МВР, МТСП
техничка опрема и донации

привремено
сместување
до упатување
Организирање на обуки за
персоналот

Организирање на обука на
старатели за деца ЖТЛ и
деца ИМ

Интегрирање на
ЖТЛ во социјална
средина

МТСП, МВР,
ЗГ,

МТСП

Жртвите и
илегалните
мигрантите се
информирани
за нивните
права и
обврски

Дистрибуирање на
изготвениот
информативен материјал
на повеќе јазици за права
и обврски на ЖТЛ и ИМ и
нивно дистрибуирање

МТСП,ЦСР,
МВР и ЗГ

Изготвени и
континуирано
спроведени
програми за
помош,
поддршка и

Спроведување на
програмата за
ресоцијализација и
реинтеграција на ЖТЛ на
локално ниво

МТСП,ЦСР,
ЗГ

континуирано

2013-2016

континуирано

2014-2016

една обука
годишно за 5
лица;

по 1 обука
годишно по 5
лица;
број на обуки и
број на обучени
лица

МТСП, ЗГ и
донации

ХК, ЕЛС
донации

Бр. На
дистрибуиран
инфо материјал МТСП,НК, ЗГ
до крајните
и донации
корисници
на 6 јазици во

Бр. На
имплементирани
индивидуални
програми

МТСП, ЗГ,
НК и
донации

реинтеграција
на ЖТЛ

Избрани ЗГ за
заштита на
жртвите на ТЛ
согласно
критериумите
за избор

Обезбедување на
стандарден пакет на
услуги за основни потреби,
правна, медицинска
помош, психосоцијална
помош и вклучување во
образовен процес

ЦСР,
Локална
самоуправа
ЗГ

континуирано

МТСП, МЗ,
број на лица кои
МП, МОН
добиле
Локална
стандарден
самоуправа и
пакет на услуги
ЗГ

Развивање на
алтернативни форми на
заштита (згрижувачки
семејства)

ЦСР, ЗГ

континуирано

број на
згрижувачки и
старателски
семејства

Селекција и избор на ЗГ
кои ќе бидат вклучени во
заштита на ЖТЛ

ЛК,НК

2013-2016

број на избрани
ЗГ

МТСП и
донации

Нема
импликации

4. ПРЕДИСТРАЖНА И КРИВИЧНА ПОСТАПКА НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И КРИУМЧАРЕЊЕ МИГРАНТИ
4.1. Предистражна постапка (проактивни и реактивни истраги)
Зајакнување на
капацитетите на
МВР во насока на
откривање на
сторители на

Обучени
полициски
службеници

Специјализирани обуки на
полициски службеници од
РЦ за ГР југ -ОИМПК

МВР

континуирано

по 1обуки
годишно по 25
учесници;
број на обуки и
број на обучени

НК и донации

кривични дела на
ТЛ и ИМ

лица
Успешно
спроведени
истраги
Базични и
специјализирани обуки за
полициски службеници од
РЦ за ГР југ,, СВР Битола
особено за инспекторите
за малолетничка
деликвенција за
препознавање/идентифи
кација и упатување на
потенцијални ЖТЛ/ деца

Зголемување на бројот на
проактивни истраги за ТЛ
и ИМ
Унапредување на
Зајакната
Спроведување на
меѓуинституциона меѓуинституци
меморандуми за
лната соработка
онална
соработка помеѓу МВР и
во однос на
соработка при УЈП, Државен инспекторат
размена на
спроведува
за труд

МВР

МВР и ЈО

МВР,
МТСП и
МФ

континуирано

1 обука годишно
по 25 учесници;

НК, МВР и
донации

континуирано

број на
спроведени
проактивни
истраги

МВР и ЈО

2013/2016

број на
реализирани
заедничи
настапи

МВР, МТСП
и МФ

информации и
координирано
спроведување на
истраги за ТЛ

ње на истраги

Организирање на
заеднички обуки за
заедничко постапување

МВР,
МТСП и
МФ

2013, 2016

по 1 обуки по 10 МВР, МТСП,
учесници
МФ и
годишно;
донации

4.2. Кривична постапка

Подобрување на
квалитетот на
кривичните
постапки

Остварување на
права на жртвата
во кривичната
постапка со
посебен осврт на
правата на
децата

Зајакнати
капацитети на
судиите и
обвинителите
од ОБ

Правата на
жртвите/децат
а во
кривичната
постапка се
обезбедени

Воспоставување на
соработка со АСИО во
организирање на основни
и континуирани обуки за
судии и обвинители
Користење на услуги на
овластени судски
преведувачи на јазиците
на жртвите и илегалните
мигранти во судска
постапка
Обезбедување на правна
помош на жртвите на ТЛ и
ИМ за нивните права во
кривичната постапка

АСИО, НК, ЛК

континуирано

континуирано
ЛК

ЛК, ЦСР, ЗГ,
ЈО и Суд

континуирано

1 обука год.
3 обвинители
АСИОи донации
и 3 судии

број на
овластени
судски
преведувачи

НК, ЕЛС

број на
информирани МТСП, ЗГ, ЈО и
жртви
Суд

Членови на локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција
Општина Битола
1.

Институција
Општина БИТОЛА

Членови на ЛК БИТОЛА
Виолета Налевска – советник за економски
развој

2.

Општина БИТОЛА

Силвана Ангелевска - претседателка на
општинскиот Совет во Општина Битола

3.

СВР Битола
– инспектор по превенција
Одделение за илегална
миграција и превенција при
РЦ – ЈУГ
ЈУ MЦСР – Битола

Магдалена Димитровска
Раководител на отсек за превенција
Крсте Макаровски – самостоен инспектор за
илегална миграција и прекуграничен
криминал во ОИМПКСР
Даниела Наумова
дипломиран социјален работник
Весна Томовска – советник, државен
инспектор од областа на работните односи

4.

5.
6.

Државен инспекторат за
труд – подрaчна Битола

7.

ЈЗУ„ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ –
Битола

8.

Биро за развој на

Татјана Кочанковска
- психолог во Отсекот за превентивна
заштита на доенче, мало и предучилишно
дете
Весна Јовковска –Советник во бирото за

Контакт
Бул. „1ви Мај“ бр. 61
7000 Битола
viki.nalevska@bitola.gov.mk
Бул. „1ви Мај“ бр. 61
7000 Битола
silvana.angelevska@yahoo.com

magdalena_dimitrovska@moi.gov.mk
krste.makarovski@yahoo.com
krste_makarovski @moi.gov.mk

daniela30@live.com
tomovska.vesna@yahoo.com
ул.Панде Николов б.б
kocankovska@yahoo.com

ул. Цар Самоил бб

образованието

развој на образованието во подрачна
едниница Битола
Ѕала Бојковска
– претседател на СЕМПЕР

jovkovskav@yahoo.com

10. Центар за вработување

Јулијана Поповска
– соработник за услуги за поддршка за
вработување

11. Основно Јавно
Обвинителство - Битола

Лиле Талевска
Јавен обвинител

Ул.Ѓерче Петров б.б.
7000 Битола
j.popovska@yahoo.com
Бул. 1-би Мај б.б
lile_talevska@live.com

9.

НВО - Семпер

Ул.Сисак бр.23 Битола Македонија 7000
semperbt@yahoo.com

