ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање,
занемаривање поред осталих појмова и поступака поступања дата су и објашњења појмова
трговина људима, експлоатација.
Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица,
путем пратње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре,
обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или
користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у циљу
експлоатације.
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог
лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање
физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и
ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора.
Дефинише се као облик насиља и злостављања.
Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који облик
трговине људима, директор се обраћа надлежној служби за идентификацију и подршку
жртава трговине људима, односно Центру за заштиту жртава трговине, надлежном центру
за социјални рад и полицији
Школа због свакодневних контаката са ученицима може међу првима да уоче неке од
знакова који указују на повећани ризик за потенцијалну укљученост у неки од облика
трговине људима.
Неки од знакова су: Ученик често неоправдано касни/изостаје са наставе или често на часу
није концентрисан, изгледа исцрпљено, малаксало, уочљив је пад школског успеха итд…
Уколико се примети неки од ових знакова потребно је обратити се Тиму за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи ради даљег предузимање
мера и активности у оквиру установе у складу са законском регулативом.
Као подршка у раду у овој области формирани су контакти (контакт телефон, мејл адреса,
сајт).
Центар за заштиту жтрава трговине људима063/610-590
centar@centarzztlj.rs
http://www.centarzztlj.rs/

Невладине организације које се баве темом трговине људима:
АСТРА-https://www.astra.rs/
Атина-http://atina.org.rs/sr

Поред рада на превенцији трговине људима Национална платформа “Чувам те“ има за циљ
превенцију и сузбијање свих осталих облика насиља. На овој платформи могу се пронаћи
информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља,
злостављања и занемаривања. Такође, овде ће се континуирано објављивати едукативни
материјални из области превенције и заштите насиља.
На овој платформи, ученици, родитељи и наставници могу наћи све информације које се
тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се
налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и запослене.

Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

