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Втората среща за споделяне на опит в рамките на проекта Толерант се проведе онлайн на 26 и 25 юни 

2020.  Тя даде възможност да се обсъдят  предизвикателствата, рисковете и възможностите за трудова 

интеграция и подкрепа за жени, жертви на трафик от трети страни, особено в контекста на кризата, 

предизвикана от разпространението на COVID-19.  

Целта на срещата беше участниците в проекта да обменят опит и работещи практики с експерти както 

от страните на произход, така и от страните на дестинация. Също и да се идентифицират възможности 

за по-ефективна подкрепа на жертвите на трафик и за по-добра на координацията между ключовите 

участници с цел ефективна реакция спрямо всички форми на трафик на хора.  

На срещата беше представен наръчник, изработен в рамките на проекта Толерант, чиято цел е да 

подкрепи неправителствени организации, доставчици на услуги и публични органи да предоставят 

интегрирани услуги за жени, жертви на трафик от трети страни, с цел улесняване на достъпа им до 

пазара на труда. Беше представена и неформалната мрежа Толерант, чрез която различни 

организации и компетентни институции, работещи с жертвите, споделят опит и изграждат връзки по 

между си.  

По- конкретно участниците в двудневната среща имаха възможност:  

 да обсъдят затрудненията, рисковете и възможностите по отношение на трудовата 

интеграция на жертвите на трафик от трети страни, особено в светлината на COVID-19; 

 да определят мерки, които ще намалят ефекта от  COVID-19 върху жертвите на трафик;   

 да подчертаят някои от слабите места в предоставянето на помощ и подпомагане на 

трудовата интеграция на жертвите; 

 да създадат връзки с организации и експерти в страните на произход за жертвите на 

трафик, които са извън ЕС, като Албания, Косово и Нигерия, за да се насърчи 

превенцията и интегрираната подкрепа за жените, които желаят да се завърнат в 

родината си; 

 да споделят добри практики по отношение на превенцията на трафика  на хора и на ре-

интеграцията на жертвите в собствените им държави чрез ефективна рехабилитация и 

услуги за подкрепа, съответстващи на нуждите им;  

 да се информират относно местния контекст в различните държави, представени на 

срещата – Албания, Косово, Нигерия, Гърция, Италия, Австрия, Румъния, България;  

Следете ни, за да научите за следващите ни стъпки! 

За повече информация, моля посетете официалните страници на проекта:  

https://tolerantproject.eu/  и  http://www.tolerantnetwork.com/ ! 

 

 

Толерант  - втора среща за споделяне на опит 
Предизвикателства и възможности за трудова интеграция и подкрепа на 
жертви на трафик от трети страни  

mailto:tolerant@kmop.eu
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J55HO0EE/tolerantproject.eu
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J55HO0EE/tolerantproject.eu
https://www.facebook.com/tolerantproject/
https://tolerantproject.eu/
http://www.tolerantnetwork.com/

