ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА
2014. годинa

Београд, јануар 2014.г

Центар за заштиту жртава трговине људима1 је установа у систему социјалне заштите, формирана априла 2012.
године, са циљем да буде централна установа координације и обезбеђења подршке и заштите жртава трговине људима у
систему. Оснивање Центра је један од јасних показатеља опредељења државе да у оквиру својих реалних могућности
реализује обавезе које је преузела потписивањем Конвенције Уједињених Нација против транснационално организованог
криминала и допунских Протокола за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људима, нарочито женама и децом, као
и Протокола против кријумчарења миграната копнем, морем и ваздухом.
Програм рада Центра за 2014-у годину сачињен је на бази поштовања:





Међународних докумената у области трговине људима и људских права;
Домаћег законодавства које је релевантно за област подршке жртвама трговине људима;
Савремених стручних захетва за рад са корисницима у систему социјалне заштите и уважавања усвојених стандарда у
систему социјалне заштите;
Сагледаног стања у овој области у РС и остварених резултата у 2013-ој години.

Поред нерешене ситуације око седишта институције, и ресорно министарство је за 2013. годину определило средства
само за функционисање ОЈ Службе. Дакле, Центар се финансира из буџета, а средства су распоређивана кроз средства за
материјалне трошкове и недостајућа средства, а опредељена су и средства за куповину службеног аутомобила. Тако је у
априлу купљен аутомобил марке Форд Фокус. До тада је коришћен аутомобил Завода за васптање деце и омладине Београд.
У Центру је запослено укупно 10 радника: директор, правник (секретар Центра), шеф финансија (економиста),
асистент директора, возач. У оквиру Центра функционише ОЈ Служба за координацију заштите жртава трговине људима коју
чини 5 запослених: руководилац Службе и 4 стручна радника (социјални радник, психолог и 2 специјална педагога.
Развој особља, односно унапређење професионалних компетенција запослених био је битан задатак у претходном
периоду, те су стручни радници завршили све приоритетне обуке за рад у овој институцији. Ово је резултирало
лиценцирањем свих стручних радника и Центар је био прва институција у социјалној заштити у којој су подељене лиценце
запосленима.
Поред активности усмерених на позиционирање институције на пољу сузбијања трговине људима, претходни период
су обележиле и активности за позиционирање у систему социјалне заштите. Донета су оговарајућа нормативна акта, започет
је процес успостављања сарадње са различитим актерима кроз потписивање споразума о сарадњи, успостављен је сајт
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(преведен и на енглески језик), одржане радионице са различитим актерима (НВО, центри за социјални рад, полиција,
међународне организације,...), узето је учешће на неколико међународних скупова, а запослени у Центру директно учествују
у припреми представника делегације РС на преговорима о придруживању ЕУ за поглавља 23 и 24 за питања о трговини
људима.
Паралелно, унутар институције креирани су стручно-методолошки поступци, а радни процес постављен је на начин да
је Служба доступна 24 сата свих дана у години за послове идентификације и ургентне помоћи жртвама.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
ОПШТИ ЦИЉ 1
Унапређена заштита и остваривање права жртава трговине људима у складу са међународним стандардима
Специфичан циљ 1.1.
Унапређен механизам координације заштите и упућивања жртава трговине људима
Специфични циљ 1.2.
Унапређени капацитети система социјалне заштите за остваривање права и обезбеђивање услуга жртвама трговине људима
Специфични циљ 1.3.
Остварен допринос у обогаћивању понуде програма и услуга намењених жртвама трговине људима и повећање доступности
услуга
Специфични циљ 1.4.
Идентификоване жртве трговине људима имају обезбеђену потребну помоћ и подршку у опоравку и ре/интеграцији
ОПШТИ ЦИЉ 2
Унапређено откривање и идентификација жртава трговине људима
Специфични циљ 2.1.
Успостављени јединствени критеријуми за препознавање и идентификацију жртава трговине људима у Србији
Специфични циљ 2.2.
Остварен допринос у унапређивању процеса проактивне и прелиминарне идентификације
Специфични циљ 2.3.
Унапређени капацитети система за препознавање и идентификацију жртава радне експлоатације и превенцију појаве

ОПШТИ ЦИЉ 3
Унапређени капацитети и квалитет рада Центра
Специфични циљ 3.1.
Унапређени просторни и организациони капацитети Центра
Специфичнициљ 3.2.
Унапређене професионалне компетенције запослених
Специфични циљ 3.3.
Унапређено извештавање о жртвама и феномену трговине људима
Специфични циљ 3.4.
Повећана видљивост, доступност и утицај Центра у стручној и широј јавности
ОПШТИ ЦИЉ 4
Остварен допринос сузбијању трговине људима на националном нивоу
Специфични циљ 4.1.
Центар за заштиту жртава трговине људима учествује у реализацији Стратегије за превенцију и сузбијање трговине људима
и заштиту жртава 2013-2018. г.
Специфичнициљ 4.2.
Унапређени ресурси државних институција за реализацију активности у области препознавања и заштите жртава

ПЛАН АКТИВНОСТИ
за 2014-у годину
ОПШТИ ЦИЉ 1
Унапређена заштита и остваривање права жртава трговине људима у складу са међународним стандардима
Специфични циљеви

активности

носилац

Специфични
циљ
1.1.
Унапређен
механизам
координације
заштите
и
упућивања жртава трговине
људима

1.1.3. организација редовних састанака ради
Центар
дефинисања процедура и докумената од значаја за
непосредну праксу Центра у оквиру механизма
упућивања и њихово усвајањe
1.1.2.иницирање укључивања свих система и
Центар
учешће у измени постојећих Смерница

Специфични
циљ
1.2.
Унапређени
капацитети
система социјалне заштите за
остваривање
права
и
обезбеђивање услуга жртвама
трговине људима

Извор
финансирња
Буџет

рок
Први квартал и
континуирано

Пројектна средства

Континуирано

1.2.1.
информисати и едуковати центре за Центар
социјални рад за поступање у случајевима жртава
трговине љдуима;

Буџет

Континуирано

1.2.2. обезбедити подршку сигурним кућама за центар
смештај жртава породичног насиља за достизање
стандарда и проширење циљне групе на жртве
трговине људима

Буџет

Други квартал и
континуирано

1.2.3.
допринос
изради законских и Центар
подзакопнских аката која регулишу рад са
жртвама трговине људима у систему социјалне
заштите

Буџет

Континуирано

1.2.4. учествовати у иницијативама и на стручним Центар
скуповима за унапређење квалитета рада са
жртвама трговине људима у социјалној заштити

Буџет и
средства

пројектна

Континуирано

Специфични циљ 1.3.

1.3.1. сачинити анализу о потребама жртава Центар
Остварен
допринос
у трговине људима за програмима подршке и
обогаћивању
понуде услугама

Пројектна средства

Други квар тал

програма
намењених
трговине
повећање
услуга

1.3.2. Пружити подршку пружаоцима услуга Центар
(институције система, НВО, приватни сектор) и
реализaторима програма, чија су циљна група
жртве трговине људима, за достизање стандарда

Буџет

Континуирано

1.3.2. информисати кориснице/ке
програмима и услугама

Буџет и
средства

и

услуга
жртвама
људима
и
доступности

Специфичнициљ 1.4.

о постојећим

Центар

1.4.1.
У свим пријављеним случајевима Центар
реализовати
стручни
поступак идентификације;
жртве

Идентификоване
трговине људима имају 1.4.2. Координација и упућивање жртава ради Центар
обезбеђену
потребну обезбеђења подршке у опоравку и укључивању у
помоћ и подршку у заједницу;
опоравку и ре/интеграцији
1.4.3. Директна подршка жртвама у опоравку и
укључивању у заједницу;

Центар

пројектна

Континуирано

Буџет

Континуирано

Буџет

Континуирано

Буџет, средства из

Континуирано

опортунита

1.4.4.
Регулисати хуманитаарни боравак за Центар
жртве које имају страно држављанство;

Буџет, средства
тужилачког
опортунита

из

Континуирано

1.4.5.
организација добровољног повратка у Центар
земљу порекла

Буџет, средства
тужилачког
опортунита

из

Континуирано

ОПШТИ ЦИЉ 2
Унапређено откривање и идентификација жртава трговине људима
Специфични циљеви

Активности

Носилац

Специфичнициљ 2.1.
2.1.1. Партнерска реализацији пројекта ''Јачање ИОМ
Успостављени јединствени система идентификације и заштите жртава Центар
критеријуми
за трговине људима'', чији је носилац ИОМ
препознавање
и

и

Извор
финансирања
Појектна
ИОМ

средства

Рок
-

Четврти квар тал

идентификацију
жртава
трговине људима у Србији
Специфичнициљ 2.2.
2.2.1.Таргетирање организација и система које Центар
Остварен
допринос
у реализују проактивну идентификацију и
унапређивању
процеса кључних одлика овог процеса у Србији
проактивне
и 2.2.2. Успоставити сарадњу са центрима за
прелиминарне
смештај азиланата и развити механизме у
идентификацији
идентификације
2.2.3. сачинити препоруке за разјашњење улога Центар
и одговорности у проактивној и прелиминарној
идентификацији

Специфичнициљ 2.3.
2.3.1.
сачинити анализу
појаве
радне Центар
Унапређени
капацитети експлоатације у Србији са препорукама за њено
система за препознавање и препознавање и превенцију
идентификацију
жртава
радне експлоатације и
превенцију појаве
ОПШТИ ЦИЉ 3
Унапређени капацитети и квалитет рада Центра
Активности

Специфични циљеви

Носилац

Специфични циљ 3.1.

3.1.1.
Обезбедити адекватан простор за Центар
функционисање
установе
Унапређени просторни и

организациони капацитети
3.1.2.
Центра

за

Трећи квартал

Буџет,
средства

Други квар тал

пројектна

Пројектна средства

Извор
финансирања

Трећи квартал

Рок

Буџет,
пројектна
средстваИОМ,
Јапанска амбасада

Први квартал

Центар,
МРСП

Буџет

четврти квартал

лиценцирање Центар

Буџет

Континуирано

Буџет

Континуирано

Успоставити услугу прихватилишта

3.1.3. Започети припреме
прихватилишта

Пројектна средства

3.1.4. Унапредити методологију рада и интерне
процедуре за рад Службе за координацију

Центар

ИОМ

Специфични циљ 3.2.
Унапређене
професионалних
компетенција запослених

3.2.1.обезбедити учешће стручних
Центра на екстерним обукама

радника

Центар

Буџет,
средства

Центар

Буџет

Континуирано

усавршавања Центар

Буџет

Континуирано

Буџет

четврти квартал

3.2.2. обезбедити интерни развој компетенција
3.2.3. донети план стручног
запослених

3.2.4. обезбедити екстерну супервизију

Центар

Специфични циљ 3.3.

3.3.1. Унапредити извештавање, прикупљање и Центар
Унапређено извештавање о електронску обраду података о жртвама МУП
жртвама
и
феномену трговине људима у складу са европским и
савременим захтевима
трговине људима

Специфични циљ 3.4.
Повећана
видљивост,
доступност
и
утицај
Центра за стручну и ширу
јавност

3.4.1. Центар редовно информише стручну и Центар
ширу јавност о својим активностима

и

пројектна

Континуирано

Буџет,
средства

пројектна

Поднети
пројектну
документацију у
другом кварталу

Буџет,
средства

пројектна

Континуирано

3.4.2. Учшће у појектима и активностима
партнера и медија по позиву

ОПШТИ ЦИЉ 4
Остварен допринос сузбијању трговине људима на националном нивоу
Специфични циљ 4.1.
4.1.1. сарадња са МРСП, МУП-ом и другим МРСП
и Буџет
Центар
актерима
и
учешће
у
релаизацији
планираних
Центар за заштиту жртава
трговине људима учествује активности стратегије
у реализацији Стратегије за
превенцију и сузбијање
трговине
људима
и
заштиту жртава 2013-2018г
Пројектна средства
Специфични циљ 4.2.
4.2.1. реализовати различите едукативне Центар
и
Унапређени
ресурси активности у виду консултација, радионица и партнери
државних институција за обука, по могућству релаизовати акредитоване
реализацију активности у програме обуке
области препознавања и
заштите жртава

Континуирано

Континуирано

