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,             

 Националният механизъм е рамка за сътрудничество между

държавните институции в координация с гражданското общество;

 Предоставя единни насоки по идентификация и общи принципи

за подкрепа на пострадалите;

 Осигурява спазването на човешките права на жертвите на трафик

на хора и им гарантира достъп до подкрепящи услуги;

 Националният механизъм дава възможност за пълноценно

прилагане на Закона за борба с трафика на хора в частта,

отнасяща се до подкрепата и закрилата на пострадалите.
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СТРУКТУРА НА НМН

А. Определение на ТХ;

Б. Институционална рамка;

В. Водещи принципи на работа;

Г. Стандартни оперативни процедури (СОП):

I. Идентификация и насочване;

II. Закрила и подкрепа;

III. Социално включване.
Приложения:

o Показатели за идентификация на жертви на трафик на хора;

o Критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги за жертви на трафик на хора.
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Случаят на Мая

- жертва на външен трафик с цел развратни действия;

- дава свидетелски показания и съдейства на австрийското 

правосъдие – налице са наказателни присъди; 

- престой в Приюта в град Бургас / Сдружение ”Равновесие” гр. Бургас/ 

курс по немски език, курс по козметика и ноктопластика;

- завръщане в родния град Пазарджик;

-регистриране в ДБТ Пазарджик, месечна помощ от ДСП Пазарджик;

- трудов договор с община Пазарджик – озеленяване и цветарство

- участие във филма ”Червено като червило и като кръв” Йордан 

Димитров
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БЛАГОДАРЯ!

ТАНЯ ГЮНОВА – секретар на МКБТХ – град Пазарджик

адрес: град Пазарджик 4400, бул. „България“ № 2, тел.:034/ 40 22 41

ел. поща: pazardjik@antitraffic.government.bg

mailto:pazardjik@antitraffic.government.bg

