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Основни параметри на инициативата
• Партньорски организации – Асоциация „Про Рефугиу“, Румъния;
Скандинавски адвокати за правата на човека, Швеция; Каритас
Интернешънъл, Белгия; Асоциация Трабе, Испания; Център за
изследване на демокрацията, България
• Продължителност – 24 месеца – 1 януари 2017 г. – 31 декември
2018 г.
• Асоцииран партньор – Национално бюро за правна помощ
• С подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на
хора и редица НПО

Основни етапи
• Учебни посещения в Упсала, Швеция; Мадрид, Испания; Брюксел,
Белгия – особености в осигуряване на правна помощ, здравна
грижа и социално подпомагане на жертвите на трафик –
граждани на съответните страни и мигранти – в зависимост от
контекста във всяка от страните; стратегии за взаимодействие
между институциите във всяка от страните; стратегии за
взаимодействие между страните на произход и страните на
крайна дестинация;
• Наръчник за подпомагане на жертвите на трафик, насочен към
юристи, медицински специалисти и социални работници

Основни етапи
• Основни теми на наръчника – законодателна рамка на ЕС и
отделните държави членки относно правата на жертвите на
трафик, вторична виктимизация в наказателния процес, подкрепа
на психолозите и социалните работници, мултидисциплинарен
екип
• Двудневно обучение през декември 2017 г. – 30 участника,
представители на изпълнителната и съдебната власт, НПО,
адвокати, практически подход с много казуси и дискусии
• Стратегия за транснационален подход и насочване при правната
помощ на жертвите на трафик
• Финална конференция в Брюксел, Белгия

Насочване към правна помощ на жертви на
трафик на хора
• Принципи и деонтологични норми за адвокати, предоставящи
правна помощ на лица, пострадали от трафик на хора независимост и лоялност, достойнство и чест, добра репутация и
почтеност, професионална тайна и поверителност, несъвместими
занятия, забрана за представителство и защита на лица с
противоречиви интереси (конфликт на интереси), забрана на
уговорки за придобиване на дял от предмета на спора (pactum de
quota litis), професионална компетентност, дисциплинарна
отговорност
• Правна и извънсъдебна помощ за пострадалите от трафик на хора

Насочване към правна помощ на жертви на
трафик на хора
• Процедури за насочване към правна помощ на жертви на трафик
на хора – идентификация, стандартни оперативни процедури,
правна помощ от служебни адвокати, участие на адвокати в
трансгранични дела
• Обучение на адвокати за предоставяне правна помощ на
жертвите на трафик на хора – интердисциплинарно обучение,
национална и трансгранична програма за обучение на адвокати
• Мониторинг и оценка на правната помощ – роля на Комисията за
мониторинг и оценка, структура на Комисията, отговорности,
транснационално сътрудничество между Комисиите за
мониторинг и оценка на правната помощ, препоръки

