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Коалицијата “ Сите за правично судење” e мрежа на 16
здруженија на граѓани и е формирана во 2003 год.
Основна мисија на Коалицијата е :
Следење на почитување на човековите слободи и
права ,особено на меѓународните стандарди за правично
судење преку разни форми на делување во настојувањето да
се зголеми нивото на нивно имплементирање ,да се
иницираат институционални и правни реформи ,како и да се
врати довербата на граѓаните во судството и другите
институции на системот

Прва детска амбасада во светот –Меѓаши, основач и членка на
Коалицијата “ Сите за правично судење”

Здружение за правата
на ромите - Штип
ЗПД - Скопје

www.zpd.org.mk
Прва детска амбасада во
светот- Меѓаши - Скопје

www.childrensembassy.org.mk
МОСТ - Скопје

www.most.org.mk
Младински Образовен Форум Скопје

www.mof.org.mk
ПХУРТ - Делчево

Oваа година Првата детска амбасада во светот – Меѓаши, Република
Македодонија повторно ја организираше Недела на глобална акција Global Action Week (GAW) на национално ниво, која се спроведе со
повеќе активности во текот на целата недела. Глобалната Недела на
Акција траеше од 21 до 28 април 2008 година, додека главниот настан
World Biggest Lesson се одвиваше на 23 април 2008 година.
На овој ден се одржа Најголемиот Училишен Час во што поголем број на
училишта низ градовите во Републиката, додека централниот случување
се одвиваше во основното училиште “26 Јули” во општина Шуто Оризари
во Скопје во 10.00 часот. За таа цел беа поканети членови на граѓански
организации кои се активни во сферата на образованието на младите,
новинари, лидери на политички партии, Градоначалникот на Скопје,
Премиерот, Претседателот на Државата и јавни личности кои би сакале
да дадат придонес во Глобалната Кампања за Образованието.
The Global Campaign for Education (GCE), Глобалната Кампања за
Едукација се потпира на Правото на образование, се повикува на Крај на
сите форми на исклучување од квалитетното образование, се залага за
вклучување на СИТЕ во образовниот процес како нивно основно право.
GCЕ презема акција преку оваа кампања да ги потсети лидерите на
државите ширум светот на ветувањето кое го имаат дадено за
вклучување на сите во образованиот процес. GCЕ e кампања која има за
цел да стави крај на широката криза во образованието и чија мисија е да
обезбеди секоја влада да биде активна во спроведувањето на правото на
бесплатно и квалитетно образование за секое девојче, момче, маж, жена.
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Прва детска амбасада
во светот—Меѓаши
Првата детска
амбасада во светот е
основана на 29 Април
1992 година во Скопје,
како светска
асоцијација и прва
регистрирана
меѓународна,
непрофитна,
непартиска и
невладина
организација во
Република Македонија
за заштита на правата
на детето.
Амбасадата Меѓаши
се залага за
почитување на
детската личност
преку заштита на
нивните права,
застапување на
детските интереси и
преку збогатување на
животот со содржини
кои детството го
прават сигурно и
творечко. Го зајакнува
НВО движењето за
правата на детето
развивајќи го
волонтерскиот пристап
во работата и се грижи
за спроведување на
Конвенцијата за
правата на детето.

Повеќе податоци можете да најдете на:
Прва детска амбасада во светот МЕЃАШИ
info@childrensembassy.org.mk
www.childrensembassy.org.mk
www.campaignforeducation.org
Коста Новаковиќ 22 а,1000 Скопје
Tel: ++389 2 2465 316

Во Република Македонија има над 18.500 деца кои не се во можност да
бидат дел од образовниот процес. Нашата акција представува апел до сите
лидери на Република Македонија, да дејствуваат во правец на
искоренувањето на неписменоста и исклучувањето на децата од
образованието. Затоа оваа година кампањата се фокусира на пренесување
на пораките од децата, организациите, училиштата кон политичарите.
Враќањето на политичарите во училишните клупи е само еден чекор и
сето тоа укажува на големата потребата за квалитетно образование и
образование на сите без разлика на возраст, пол, раса, етничка
припадност, религија и други различности.
Цитат од Повелбата на Првата детска амбасада во светот – Меѓаши
“Децата се посебен народ. Децата не се национални и верски
војсководци. Тие се едне народ кој никогаш не извел револуција или
контрареволуција, ниту пак повел војна. Децата не се ни класно ни
национално прашање: децата се прашање над сите прашања. Тие се народ
кој најмногу страда во воените судири и човекови трагедии. ДЕЦАТА СЕ
САМО ДЕЦА. СИТЕ ИДЕАЛИ НА СВЕТОТ ПОБЕЗНАЧАЈНИ СЕ ОД СОЛЗИТЕ НА
ЕДНО ДЕТЕ.”

Петре Мркев - Претседател на Коалиција “ Сите за правично судење”

На годишното собрание одржано во 2007 година за претседател на Коалиција “ Сите за правично
судење “ е избран Петре Мркев , претставник на Советот за превентива против малолетничка
деликвенција од Кавадарци, генерален секретар во својата матична организација и
долгогодишен НВО активист на полето на не-формално образование и развој на младинска
политика.
Од 1996 година работи на проекти и настани во Советот за превентива против малолетничка
деликвенција и е координатор на Вавилон Центарот во Кавадарци.

Проект за поддршка на човековите права
Целта на Проектот за поддршка на човековите
права (ППЧП) е да обезбеди бесплатно правно
советување на жртви на полициско неправилно
однесување, кои бараат помош во поднесувањето
на официјални жалби преку различни
расположливи административни и правни
механизми.

Задача на НВОи вклучените во проектот е преку средствата за јавно информирање будно да ги следат
потенцијалните субјекти и доколку откријат повреда на човековите права благовремено да реагираат
и да ги превземат потребните чекори.

Цели и задачи на Проектот
Обезбедување правда за жртвите на
полициска злоупотреба или неправилно
однесување на полицијата, како и следење на
случаи на тортура настанати од страна на
овластени службени лица во полицијата.
Обезбедување одговорност и
транспарентност во работата на државни
институции кои примаат жалби за можни
повреди на човекови права;
Зголемување на капацитетите на државни
институции кои примаат жалби за можни
повреди на човекови права;
Придонес за подобрување на пристапот и
довербата на јавноста во овие државни
институции;
Зголемување на капацитетите на домашните
правни НВО, кои дејствуваат во областа на
човековите права;

ППЧП се реализира од 2004 година , до 2007 е
поддржан од Набљудувачката мисија на ОБСЕ
во Скопје и ФИООМ, а од 2008 година покрај
ФИООМ овој проект е поддржан и од Фондот за
жртви од тортура при ОН.
www.hrsp.org.mk
www.all4fairtrials.org.mk

Зајакнување на врската меѓу граѓанското
општество и државните институции кои примаат
жалби за можни повреди на човекови права;
Организирање на прес конференција на
крајот на годината за јавно презентирање на
аналитичкиот извештај , кој меѓу другото ќе
содржи и предлози за соодветни политички и
законодавни реформи засновани врз
согледувањата и наоѓањата по Проектот ;

Проектот се спроведува од страна на Коалиција “ Сите за правично судење”
која е задолжена за административното водење на проектот, како и за
изготвување на полу-годишната и годишната анализа за човековите права и
полицијата во кои се внесени статистички показатели на полициска
злоупотреба и тортура како вид на кршење на основните човекови права, како
и на институционалните одговори за надминување на оваа проблематика.
Проектот се спроведува во партнерство со две здруженија,членки на
Коалицијата и тоа : Форум за правата на Ромите Арка од Куманово и Центар за
демократски развој од Тетово, како и две здруженија, надворешни партнери
на Проектот и тоа Центар за граѓански иницијативи од Прилеп и Избор од
Струмица.

Тим на ППЧП

Аница Томшиќ
Стојковска—
Извршен директор
на Коалиција “ Сите
за правично судење”
И проект
координатор на
ППЧП

Проектот ја покрива целата територија на Република Македонија :
Правни советници :
Региони : Скопје и Велес
Коалиција „Сите за правично судење“
Македонија бр.11/2-10,
1000 Скопје
Телефон: ++389-2-3215-263
E-mail: contact@all4fairtrials.org.mk
Региони: Куманово, Штип, Крива Паланка и Кратово
Форум за Правата на Ромите „АРКА“
11 Октомври 17/11,
1300 Куманово
Телефон: ++389-31-421-362
E-mail: arka@arka.org.mk

Михаил Готовски—
Коалиција “ Сите за
правично судење”

Феат Камберовски АРКА Куманово

Беким Нухија
Региони: Тетово, Гостивар, Дебар и Кичево
Центар за Демократски Развој Илинденска 97/3, Тетово
Телефон: ++389-44-339-029
E-mail: centerdd@yahoo.com
Региони: Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Кавадарци и Неготино
З.Г. Центар за граѓанска иницијатива
ул. Димо Наредникот б.б (зграда Ерик) Прилеп
Телефон: ++389-48-400-480
E-mail: ccimk@mt.net.mk
Региони: Струмица, Радовиш, Кочани, Берово и Делчево
Избор
Херој Карпош 16 ,
Струмица
Телефон: ++389-34-349-411
E-mail: izborsr@sonet.com.mk

Центар за
демократски развој
Тетово

Талија Бабоска
Центар за граѓански
иницијативи Прилеп

Борис Гудев
НВО Избор
Струмица

Настани
На 09.09.2008 се одржа прес конференција од страна на
Народниот правобранител на која беше презентирана кампањата
“ Отворени денови на народниот правобранител “ поддржана од
Мисијата на ОБСЕ и Шведската меѓународна агенција за развој
СИДА. Отворената кампања ќе се спроведува во 15 општини на
Манкедонија во период септември-октомври , а ќе има за цел
запознавање на граѓаните со надлежноста на Народниот
правобранител.
На 09.09.2008 во организација на ЦИРа се одржа Конференција
на тема “ Улогата на граѓанскиот сектор во процесот на
евроинтеграциите’. Конференцијата се одржа во х.Холидеј Ин.

ПОВИК за волонтери : Коалицијата “ Сите за правично судење”
повикува волонтери од своите членки организации , кои ќе
помогнат во преведувањето на Билтенот на јазиците кои се
применуваат во Р.Македонија , како и на англиски/француски
јазик, со цел овој билтен да биде разбирлив и на донаторите и
потенцијалните партнери на сите организации-членки на
Коалицијата.

Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО
СУДЕЊЕ
Ул. Македонија 11/2-10 Скопје
Тел.+389 2 3215 263
Е-маил :
anica@all4fairtrials.org.mk
www.all4fairtrials.org.mk
Аница Томшиќ Стојковска
Извршен Директор
+389 75 389 874

Како за крај ,ама само на овој број....... ПРОДОЛЖУВАМЕ
Останатите проекти и членки-организации ќе бидат претставени
во наредните броеви. Воедно ќе се потрудиме да ви ја
доближиме организационата структура и досегашните анализи
на Коалицијата “ Сите за правично судење”
Во меѓувреме за досегашните активности на нашата Коалиција
може да видите на www.all4fairtrials.org.mk
Срдечно,
Аница Томшиќ Стојковска
Извршен директор

