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Проектът е финансиран от Националната програма на България по тематичен фонд "Сигурност"
на българо-швейцарската програма за сътрудничество

ПРОЕКТ:
„Връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“
Обща цел: проектът има за цел да подкрепи правителството на България в усилията му за
борба с трафика на хора, като допринесе за подобряване на защитата, както на български
граждани, станали жертви на трафик на хора, така и на чуждестранни граждани, трафикирани
към България и същевременно да подобри административния капацитет на българските
власти за осигуряване на закрила и помощ на жертви и свидетели на трафик.
По-конкретно, проектът ще осигури завръщането на жертвите на трафик до страните им на
произход, достъп до специфични нужди, ще предостави услуги за реинтеграция и в същото
време ще укрепи капацитета на българските заинтересовани страни, за да се осигури помощ за
защита и реинтеграция на жертвите и свидетелите на трафика на хора.
Също така, за целите на проекта е открита гореща телефонна линия (02 93 94 777), на която ще
се предоставя информация, консултации и подкрепа за жертвите на трафик, както и на
уязвими лица, потенциални жертви на трафик.
В периода 2016-2017 г. МОМ ще организира две обучения за идентификация и рефериране на
жертви на трафик с участието на представители от държавните власти и НПО.
Целевата група по проекта са български граждани, идентифицирани жертви на трафик извън
България, както и чуждестранни граждани, идентифицирани на територията на страната.
В рамките на проекта ще бъдат подпомогнати:
•

Завръщането в България над 100 души, идентифицирани като жертви на трафик в
чужбина и България;

•

Минимум 90 жертви на трафик ще получат реинтеграционна подкрепа за устойчива
реинтеграция след своето връщане в страната си на произход;

•

Над 120 души ще получат хуманитарна помощ, медицински грижи, психологически
консултации, социална подкрепа, квалификационни курсове, правно и трудово
консултиране, осигуряване на безопасна среда и защита на свидетели по дела за
трафик на хора и др. консултации и услуги, съобразно специфичните нужди на
жертвите.

Партньори на МОМ в подпомагане на жертви на трафик на хора:
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•

Глобалната мрежа мисии на Международната организация по миграция

•

Националната комисия за борба с трафика на хора

•

Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, Дирекция „Миграция“

•

Министерство на външните работи посредством посолствата и консулските служби на Р
България в чужбина

•

Държавна агенция за закрила на детето

•

Агенция за социално подпомагане

•

Държавна агенция за бежанците

•

Прокуратурата на Р България

•

Фондация Асоциация „Анимус“

•

Неправителствени организации предоставящи услуги за жертви на трафик на хора

