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ADI - Gostivar
www.adi.org.mk

ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА –БИТОЛА

Граѓанска Асоцијација е
основна членка на
Коалицијата “ Сите за
правично судење “ од
2004 год , регионална
канцеларија на повеќе
проекти.
ВИЗИЈА :
Граѓанска Асоцијација е
одржлива организација
која има мрежа на
канцеларии на

АРКА - Куманово
www.arka.org.mk

национално ниво и е
активен партнер на
граѓанските мрежи и
коалиции.

мрежи, коалиции и
државни институции.

Ефектите од работењето на
оргaнизацијата се
препознаваат преку
примената на човековите и
граѓанските права,
вклученоста на младите во
донесувањето одлуки и
намаленото девијантно и
ризично однесување.

1.

Човекови права

2.

Млади

3.

Континуиран

www.zpd.org.mk

организациски развој

Прва детска амбасада во
светот- Меѓаши - Скопје

СТРАТЕШКИ Определби

4. Развивање на мрежи и
коалиции

МИСИЈА
Граѓанска Асоцијација им
помага на граѓаните да се
едуцираат , развиваат и
активират за остварување
на нивните човекови и
граѓански права преку
соработка со граѓански

Граѓанска асоцијација
- Битола
Здружение за правата
на ромите - Штип
ЗПД - Скопје

www.childrensembassy.org.mk

МОСТ - Скопје
www.most.org.mk

Младински Образовен Форум Скопје
www.mof.org.mk

ПХУРТ - Делчево
Спектар - Штип
СППМД - Кавадарци

Од 2005 год. Граѓанска Асоцијација е членка на Коалиција на
Младински Организации СЕГА

www.sppmd.org.mk

ТЕМИС - Скопје
www.temis.com.mk

ФЕМИНА - Куманово
CDR - Tetovo
Месечина – Гостивар
www.mesecina.org.mk
Здружение на Тиквешки Роми Кавадарци

КОАЛИЦИЈА “ СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ ”
ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА –БИТОЛА
Од 2004 год. во партнерски однос со Адвокатска комора на
Република Македонија – Прва канцеларија за Бесплатна правна
помош на следните категории лица: социјални случаи, самохрани
родители, хендикепирани лица, жртви на трговија со луѓе и жртви
на семејно насилство.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Интеркултурно образование на млади
Работилница за едукација за човекови права на млади
Вовед во проблемот на семејно насилство, дрога, невработеност
и нивни карактеристики
Набљудувања на судски процеси од областа :
Насилнички криминалитет
Полициска злоупотреба
Корупција
Алтернативни мерки

ЈОШЕВСКИ ЃОРЃИ –Потпретседател на Коалиција “ Сите за правично судење”
Во Граѓански сектор од 1988 година , како член на младински форум на Битола кој денес
прерасна во Младински Културен Центар Битола. Програмски менаџер на невладината
огранизација Граѓански патеки Битола
Претседател на Граѓанска Асоцијација Битола од 2003 година , член на Извршен Одбор на
Коалицијата “Сите за правично судење”, во два мандата потпретседател на Коалицијата.
Граѓанска Асоцијација од Битола од 2007 година e извршна канцеларија на ФОРУМОТ на
Граѓански организации од Битола .
Реализирани бројни проекти во делот на заштитата на човековите права и обврски на
граѓаните пред се и на младата популација во градските и руралните средини.
Контакт со НВО Граѓанска Асоцијација Битола
Ул.Добривое Радосавлевич б.б.
Стаклена зграда 3 ти кат Битола
Кон.тел. +389 78 221 355
e-mail: nvogabt@yahoo.com
graganskaasociajcija@t-h.mk

Национална Канцеларија –Коалиција “ Сите за правично судење”
Ул.Македонија 11/2-10 1000 Скопје
Проект “Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупција ” ,
проект координатор М-р Славица Димитриевска ,правен аналитичар Емилија Јорданова

Во рамките на
националната
канцеларија на
Коалицијата “Сите за
правично судење “ се
спроведува Проект
“ Програма за
набљудување на судски
предмети во врска со
корупцијата во
Република Македонија”.

Проектот“ Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата
во Република Македонија” е резултат на успешната имплементација на
подготвителната пилот фаза на истиот ,спроведен од мај до декември 2007 година.
Преку основање на мониторинг програма за следење на предмети во врска со
корупција Коалицијата прави проценка колку постоечките закони се
имплементираат и колку е ефикасна правната постапка во судството.
Програмата е сведок на промените и подобрувањата во судството на РМ кое се
обидува да ги задоволи европските стандарди. Преку аналитичкиот
извештај ,како и препораките кои произлегуваат од него , Коалицијата ќе се обиде
да се прикаже како конструктивен партнер на Владата на РМ кој ќе допринесе кон
приближувањето кон ЕУ.
Проектот се реализира во соработка со СППМД од Кавадарци, Граѓанска
асоцијација од Битола и Спектар од Штип.

АКТИВНОСТИ :
Мониторинг програма за следење на судски предмети од областа на корупција
Подготовка и публикација на аналитички извештај
Тркалезна маса
Прес конференција

Проектот е финансиски поддржан од страна на Шведскиот Хелсиншки комитет,
Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, Фондација институт отворено
општество Македонија и Амбасадата на Кралството Холандија во РМ.

НАСТАНИ И АКТИВНОСТИ

На 24.09.2008 се одржа средба
со претставници на НВО секторот во Канцеларијата на ООН во Скопје , за запознавање на Универзалното
периодично разгледување- УПР . На оваа средба претставниците на НВО секторот имаа можност да се
запознаат со новиот универзален механизам за следење на состојбата на човековите права при ООН, во чии
рамки Македонија ќе биде рагледувана во мај 2009.

На 25-26.09.2008 се одржа обука
во организација на Европската Комисија и Дирекцијата за заштита на податоци, на тема : Заштита на
податоци во полициска и судска постапка .

На 02.10.2008 Коалицијата “ Сите за правично судење” одржа тркалезна маса на
тема :
Praksa i tendencii vo spravuvaweto so procesnite problemi pri reшаvawe na predmeti od oblasta na Trgovija
so lu|e pred osnovnite sudovi vo Republika Makedonija, во хотел Милениум ,Битола . Ова тркалезна маса се
одржа со претставници од судството, јавните обвинители, адвокатите и полицијата. Тркалезната маса е дел од
проектните активности на Проектот за следење на судски предмети од областа на трговија со луѓе.

И во овој број пробавме да се
претставиме одблиску...да
Коалицијата за своето работење се презентираше пред претставници на Шведската
запознаеме членка на
Амбасада, Министерство за труд и социјала, Министерство за правда и
Коалицијата “ Сите за
Секретаријатот за евроинтеграции при Владата на РМ .
правично судење” и воедно
Проектот за поддршка на човекови права за жртви од полициска злоупотреба беше да ве запознаеме со проекти
кои ги реализира
презентиран пред стручниот колегиум на Клиниката за трауматологија, како и
Коалицијата ( националната
НВО Хера и ХОПС.
канцеларија).....

ПРЕЗЕНТАЦИИ :

Активности кои следат
ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА на
Коалиција” Сите за правично судење “ на
29.10.2008 , повеќе инфо на 02/3215-263 или
contact@all4fairtrials.org.mk

Уште многу информации во
следните броеви,
Срдечно,
Аница Томшиќ Стојковска
Извршен Директор

