Народниот правобранител-Национален превентивен механизам на 03.07.2014 година
спроведе вонредна вечерна посета на Прифатниот центар за странци со цел да
утврди дали има подобрување на состојбите и во која мера се имплементирани
претходно дадените препораки од спроведените посети во 2012 и 2013 година.
Воедно, вонредната посета следи по штрајкот кој беше организиран во Центарот и
проверка на преземените мерки од страна на надлежното министерство.
Беше констатирано подобрување на условите каде се сместуваат жени и деца,
односно кај истите е подобрена хигиената, варосани се ѕидовите на влезот од собите
и во истите има доволно простор за сместените лица. При разговорот со жените и
децата НПМ доби информација дека истите не се задоволни од храната, најчесто
лекарствата ги купуваат на свој трошок, а за децата не се обезбедува соодветна
облека согласно временските прилики. Во делот каде се сместени машки лица НПМ
доби поплаки дека нема континуирана медицинска грижа, не се обезбедени кревети за
сите лица па некои од нив спијат на земја, не добиваат облека и обувки согласно
временските услови, иако престојуваат во центарот подолго од 5 месеци. Од страна
на управникот на Центарот беше потврдено дека немаат облека и обувки за
донирање, а во однос на недостатокот на постелнина, беше дадена информација дека
лицата често истата ја кинат и користат за други намени.
Сепак, и понатаму поплаките во најголем дел се однесуваат за долгиот престој во
Центарот (при што некои лица се сместени од пет до шест месеци), ограничено
комуницирање со семејствата само за лица за кои е завршена судската постапка.
Едно лице истакна дека за време од 6 месеци контактирал само еднаш со своето
семејство. Од управата на центарот беше доставена листа на лица кои го овозможиле
правото да контактираат со своите семејства, но останува проблемот на лица кои
имаат нерешен статус во судска постапка. Загрижува доследната примена за
обезбедување прошетка на отворено два пати во текот на денот од по еден час за
странските лица или вкупно два часа, од причина што самиот објект не е безбедносно
заграден и нема доволен простор за остварување на ова право за сите лица сместени
во Центарот.Иако од управата на центарот беше дадена информација дека лицата
може да го остваруваат ова право, во разговор со имигрантите НПМ беше запознаен
дека прошетката наместо предвидените два часа се скратува на 15 или 30 минути.
При увидот во евиденцијата, како и при разговор со стручните служби беше утврдено
дека дел од странците поднеле барање за азил и истите треба во наредниот период
да бидат сместени во установа за овој тип на категорија на лица.

