
WIN - ИНТЕГРАЦИЯ
НА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ

НА ТРАФИК
НИЕ ПОМАГАМЕ НА ЖЕНИТЕ ДА ПЕЧЕЛЯТ

Проектът е
финансиран от фонд 
“Убежище, миграция и 
интеграция” на ЕС



КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме консорциум от пет организации от Италия, Испания и България. 
Работим в различни области и имаме различен опит, но споделяме общо 
разбиране, че трафикът на хора е eдно от най-тежките нарушения на правата 
на човека. Жените мигрантки, преживели трафик, заслужават адекватна 
подкрепа, за да се възстановят и да се интегрират в обществото ни.    

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ ПРОЕКТЪТ WIN

Защото именно жените и момичетата стават най-често жертви на трафик. Те 
представляват 68% от всички регистрирани жертви. Жертвите на сексуална 
експлоатация са основно жени и момичета. 56% от жертвите в Европейския 
съюз идват от трети страни.

Защото съществуват сериозни фактори, които затрудняват  социалната и 
икономическа интеграция на жени, гражданки на трети страни, които са 
станали жертви на трафик. Сред тях са несигурност относно статута на 
пребиваване, психична травма  от преживяното насилие, езикова бариера, 
липса на трудови умения и предишен трудов опит, културни и религиозни 
стереотипи по отношение на жените, предразсъдъци относно хората от 
трети страни и жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация. 

Защото ако жените мигранти не бъдат подкрепени по добър начин, има 
риск да потърсят препитание в неформални сектори, които са извън обсега 
на трудовото законодателство. Ако не им се предостави възможност да 
започнат легална работа, жените от трети страни са във висок риск да 
станат жертви на трафик или експлоатация в домакинството, грижите за 
болни и деца, секс индустрията или други нерегулирани сектори. Легалният 
труд и финансовата независимост дават възможност на  жените да поемат 
сами контрол върху живота си.



НАШАТА ЦЕЛ

Нашата цел е да подпомогнем социалната и икономическата интеграция на 
жени от трети страни, които са преживели трафик на хора или са във висок 
риск да станат жертви. За нас това е трайно решение за превенция на 
трафика на хора и други форми на злоупотреба.

КАКВО ПРАВИМ

Организираме  езикови курсове и професионални обучения. Улесняваме 
достъпа до пазара на труда и подпомагаме процеса на търсене на работа. 
Предоставяме психологическа, социална и правна помощ на тези, които се 
нуждаят. Подпомагаме  развитието на социални умения и компетентности.  
Когато е нужно, ползваме културни медиатори и преводачи. 

Споделяме опит, информация и добри практики, свързани със социалната и 
икономическа интеграция на жените  от трети страни. Разработваме общи 
насоки, методи на работа и практически инструменти  за интеграцията на 
тези жени в България, Италия и Испания. 

Развиваме инициативи за повишаване на осведомеността по отношение на 
трафика на хора и неговите жертви, насочени към бизнеса, профсъюзите, 
професионалните организации, и центровете за професионално обучение. 
Стремим се да достигнем и до представители на гражданското 
общество, институции в областта на миграцията и убежището, 
правозащитни организации, политици и широката 
общественост.
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КЪДЕ МОЖЕТЕ
ДА НИ НАМЕРИТЕ
Свържете се с нас, ако имате нужда от
повече информация или ако знаете
някого, на когото можем да помогнем.

КООРДИНАТОР
Fondo Provinciale Milanese
per la Cooperazione Internazionale

  Милано, окръг Ломбардия, Италия
  +39 02 9710 12 07
  amministrazione@cooperazionemilanese.org
  www.cooperazionemilanese.org

ПАРТНЬОРИ
Asociación AMIGA for women’s human rights

  Севиля, Испания
  +34 633 67 38 85
  info@amiga.org.es 
  www.amiga.org.es

Фондация „Асоциация Анимус”
  ул. “Екзарх Йосиф” 85, София
  +359 2 983 52 05
  animus@animusassociation.org
  www.animusassociation.org

Energheia Impresa Sociale 
  окръг Ломбардия, Италия
  +39 02 9648 12 72
  info@energheiaimpresa.it 
  www.energheiaimpresa.it

Lule Cooperativa Sociale
  Милано, окръг Ломбардия, Италия
  +39 349 755 26 02
  integrazione@luleonlus.it
  www.luleonlus.it

Съдържанието на тази брошура представя гледната точка единствено на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не 
носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана публикуваната информация.


