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ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА АН ОБУЧЕНИЕ 

Да се използва за обученията, които ще бъдат изпълнени по проекта през 2017 г. 

ИМЕ НА УЧАСТНИКА (по избор): 

1. Посочете 3 европейски нормативни акта (директиви, конвенции), които съдържат 

разпоредби относно борбата с трафика на хора и със защитата на правата на жертвите 

(европейски граждани или чуждестранни граждани от трети държави). 

2. Може ли жертва на трафик на хора да получи форма на международна защита (статут на 

бежанец)? При положителен отговор, моля посочете релевантните нормативни актове на 

европейски и международно ниво. 

3. Може ли жертва на трафик на хора да бъде преследвана наказателно, ако през периода на 

експлоатация тя е била принудена да извършва незаконни действия (например задължаване 

за извършване на кражба, жертвата е принудена от трафикантите). Моля, аргументирайте 

отговора си. 

 

4. Има ли релевантност или не съгласието на жертвата на трафик на хора, за да започне 

наказателно преследване срещу трафиканта? Моля, аргументирайте отговора си. 

 

5. Посочете няколко права, които жертвите на трафика на хора имат според националното 

законодателство във Вашата държава 

6. Как оценявате качеството на темите, обсъдени в рамките на обучението? 

а) Много интересни 

б) Интересни  

в) Малко интересни 
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г) Неинтересни 

7.  Методът на обучителите при представяне на презентацията бе ? 

а) Много интерактивен 

б) Интерактивен 

в) Малко интерактивен 

г) Изобщо не е интерактивен 

8. Смятате ли, че е имало достатъчно време за дебатиране на всяка тема? 

а) Много време 

б) Достатъчно 

в) Ограничено 

г) Недостатъчно 

9. Смятате ли, че и по-нататък са необходими обучения по проблематиката на правата на 

жертвите на трафик на хора? Ако да, моля посочете възможни теми, които трябва да бъдат 

засегнати по повод на други обучения, по правата на жертвите. 

 


