ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕЛИМИНАРНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
- ДЕЦА –
Индикатори за социјалну заштиту сврстани су у три групе:
1 – контекстуални индикатори: индикатори који су или присутни код већине жртава
трговине људима, али су исто тако чести и код других корисника социјалне заштите,
2 – неспецифични индикатори: индикатори који су присутни чешће код жртава трговине
људима него код других корисника, али се односе само на део жртава,
3 – специфични индикатори: индикатори који су присутни код већине жртава трговине
људима, а релативно ретки код других корисника.
Индикатори су груписани према доменима процене. Уколико је у било ком домену неки од
индикатора оцењен са 3, или је збир поена у једном домену 4 или више, то представља јак
показатељ трговине људима, те је важно да се у том случају контактира Центар за заштиту
жртава трговине људима, како би се на најбољи могући начин заштитила жртва.
МАТЕРИЈАЛНА СИТУАЦИЈА
1. Приходе чланова породице контролише неко ван породице, а није законски заступник детета.
2. Родитељи детета имају велики дуг.
3. Дете/породица има необјашњиве изворе прихода.
4. Дете нема играчке и друге уобичајене предмете.
РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ
5. Дете је од стране трећег лица ангажовано за рад на улици (продаје различите ствари на
улици, проси, брише прозоре на аутомобилима, …) или на други начин зарађује/стиче
корист за треће лице.
6. Дете млађе од 15 година је запослено или радно ангажовано или постоји намера запослења и
радног ангажовања детета.
7. Дете са 15 или више година је нелегално запослено/радно ангажовано на опасним пословима,
односно експлоатисано кроз најгоре облика дечјег рада.
8. Дете је од стране родитеља ангажовано за рад на улици (продаје различите ствари на улици,
проси, брише прозоре на аутомобилима…) или на други начин зарађује/стиче корист за
родитеље.
9. Родитељи, старатељи или хранитељи од детета захтевају да обезбеди одређена финансијска
средства и дете не може да се врати кући уколико то не обезбеди.
10. Дете са 15 година или старије је радно ангажовано али не прима надокнаду за свој рад или је
надокнада неадекватна у односу на извршен рад.
11 Дете од 15 година или старије нема довољно информација о послодавцу и условима рада.
12. Дете од 15 година или старије ради у делатностима у којима је евидентиран повећан ризик од
појаве трговине људима.
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КОНТРОЛА И ОБМАНА
Дете је имало/има ограничену слободу кретања (постојање физичких баријера, стражара, стално присуство
друге особе,…).
Према детету се користи уцена и/или застрашивање (да ће се разгласити да дете пружа сексуалне услуге,
да је починила кривично дело, прети се породици детета…).
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15.

Социјалне контакте детета у потпуности контролишу други.

2

16.

Дете од стране родитеља или старатеља упућено на смештај, односно старање у другу породицу без
обавештавања центра за социјални рад или без разумног објашњења
Дете се противи одлуци родитеља о упућивању на старање у другу породицу.
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13.
14.

17.

2

2

18.
19.

Дете старије од 16 година се противи могућем закључењу брака или заснивању ванбрачне заједнице.
Дете старије од 16 година не познаје будућег брачног или ванбрачног партнера.
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20.

2

22.

Примењени обичај «куповина младе» по износима датим као «накнада за куповину» превазилази уобичајени
прихватлјив и разумлјив, односно симболичан износ.
Породица у коју се дете смешта, а која није биолошка, не тражи никакву накнаду за смештај детета, односно
породица у коју се дете смешта родитељима детета даје накнаду да би дете сместили код ње.
Други покушавају да говоре у име детета у свакој ситуацији.

23.

Детету се прети насиљем/изложено је насиљу.

1

24.

Дете прихвата насиље над собом/спремно је и да брани насилника.
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25.

Детету недовољно позната особа или члан шире породице обећава бољи живот у другом граду/иностранству.
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21.

1
1

ИЗГЛЕД И ОБЛАЧЕЊЕ
26.
27.
28.

Дете има само гардеробу која је карактеристична за различите врсте експлоатације.
Дете има само одређене предмете (мобилни телефон, контакте за такси, кључ хотелске собе,…).
Дете носи одећу којом могу да се прекрију физичке повреде.
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УСЛОВИ СТАНОВАЊА
29.

Просторија у којој дете живи је значајно лошије и оскудније опремљена у односу на остатак стана/у
соби не постоје уобичајени предмети које деца користе.

2

30.
31.

Дете живи и ради на истом месту.
Дете често мења места живљења/релативно кратак боравак детета на једном месту.
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32.

Дете живи са одраслим особама са којима није у сродству и које су непознате центру за социјални рад,
нити су дететови родитељи, старатељи или хранитељи.
Дете нема где да живи.
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33.

1

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ
34.
35.
36.
37.
38.

Дете има повреде који су карактеристичне за мере контроле.
Дете, у складу са узрастом, даје нелогично објашњење настанка повреде/не пружа детаљније
информације о начину настанка повреде.
Дете је здравствено запуштено и видна је лоша лична хигијена.
Видан је висок степен исцрпљености, дехидратација и изгладнелост детета.
Дете наводи да је присиљено на употребу психоактивних супстанци.
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НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ
39.
Дете не говори слободно, делује застрашено.
40.
Дете не зна језик који се говори у заједници у којој живи.
41.
Делује као да је дете добило инструкције шта треба да каже.
42.
Дете говори на начин и о садржајима који могу да укаже на искуство
експлоатације.
ПОНАШАЊЕ
43.
Дете одбија било какву сарадњу са центром за социјални рад,
полицијом или здравственим службама, невладиним
организацијама.
44.
Дете старије од 16 година даје неразумљива и неприхватљива
објашњења о разлозима заснивања брака или ванбрачне заједнице
45.
Дете изражава неповерење према државним службама.
46.
Изражена анксиозност, као да дете проверава да ли га неко
слуша/посматра, не успоставља контакт очима/успоставља
изразиту физичка дистанцу.
47.
Дете, у односу на узраст, доноси одлуке без довољно информација,
непромишљено
ОДНОС СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
48.
О детету се стара особа која нема никакав доказ да је старатељ
детета.
49.
Дете је без пратње.
50.
Веће групе деце која нису у сродству путују са малим бројем
одраслих, а који немају потребна документа за старање о деци.
51.
Нагла промена односа родитеља према детету (позитивна или
негативна).
52.
Дете се плаши родитеља/старатеља или хранитеља.
53.
Дете од стране родитеља или старатеља упућено на смештај,
старање у другу породицу, без обавештавања центра за социјални
рад или без разумног објашњења.
РИЗИЦИ
54.
Дете често мења сексуалне партнере или се прича да пружа
сексуалне услуге.
55.
Дете учестало врши кривична дела (крађа, поседовање наркотика
или продаја,…).
56.
Дете има значајно старијег дечка/девојку.
57.
Дете често бежи од куће.
Дете говори о будућем луксузном животу у иностранству, другом
58.
граду без јасног плана, ослањајући се на пријатеље и познанства.
59.
Дете не похађа редовно школу.
ЖИВОТНА ИСТОРИЈА И ПОЗНАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дете, у односу на узраст, неконзистентно и неповезано прича о свом
60.
животу, постоје временске празнине у сећању, даје опречне или
нетачне изјаве.
Дете не зна назив места у којем се налази, адресу на којој станује
61.
или ради, као и друге основне информације о заједници.
62.
Особа не говори језик заједнице у којој живи.
ЛИЧНА ДОКУМЕНТА
63.
Особа непозната центру за социјални рад и детету покушава да
помаже детету да извади лична документа и у другим правним
пословима.
64.
Дете нема контролу над својим личним документима.
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65.
66.

Дете има фалсификована лична документа.
Уочен противправни покушај промене породично правног статуса
детета у циљу усвајања или преузимања старања о детету
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