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ADI - Гостивар
www.adi.org.mk

www.all4fairtrials.org.mk

АРКА - Куманово
www.arka.org.mk
Граѓанска асоцијација
Битола
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
Спектар - Штип
СППМД - Кавадарци
www.sppmd.org.mk
ТЕМИС - Скопје
www.temis.com.mk

Новости од Националната Канцеларија
На 05.11.2008
Националната
Канцеларија одржа
Донаторска
Конференција во насока
на оддржливост на
Коалицијата и
проектите кои се
реализираат или постои
идеа да се реализираат
во иднина.
Донаторската
Конференција беше
отворена и претставена
од страна на г-ѓа Аница
Томшиќ Стојковска,
извршен директор, а
свое обраќање за
досегашните искуства
во соработувањето со
Коалицијата, имаше и
г-дин Џовдат Мемедовзаменик шеф на
Одделот за владеење
на правото при
Набљудувачката Мисија
на ОБСЕ во РМ.

На Донаторската
Конференција се
презентираа 2 програми
и тоа : Програма за
следење на судски
постапки во насока на
ефикасност на
судството и
реформите поврзани
со него.
Оваа програма ја
презентираше М-р
Славица Димитриевска,
програмски директор и
во склоп на таа
програма беа
претставени 3 проекти:
А) Проект за мониторинг
на судски предмети за
дела од областа на
корупција
Б) Проект за мониторинг
на судски предмети од
областа на трговија со
луѓе,нелегална
миграција и
посредување при
проституција

ФЕМИНА - Куманово

Донаторска Конференција

CDR - Тетово

На Донаторската конференција
се поделија и три
индивидуални проектни идеи
од страна на членките на
Коалицијата “Сите за правично
судење” и тоа :
Спектар Штип, Младински
Образовен Форум и Здружение
на Тиквешки Роми од
Кавадарци

Месечина – Гостивар
www.mesecina.org.mk
Здружение на
Тиквешки Роми Кавадарци

В) Проект за мониторинг
на институционалните
одговори на изборните
нерегуларности
Втората програма—
Партнерска програма
за заштита на
човековите права ја
презентираше Аница
Томшиќ Стојковска,
извршен директор и во
тој дел се презентираа
следните 3 проекти:
А) Проект за превенција
на деца од сексуална
злоупотреба во
соработка со Прва
детска амбасада во
светот –Меѓаши.
Б) Проект за мониторинг
на судски постапки од
областа на семејно
насилство
В) Проект за поддршка
на човекови права ( за
помош на жртви од
полициска злоупотреба)
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Кратки презентации од предлог проектите
Human Rights Support
project
Aim
To contribute to the implementation of the police
reforms defined in strategic documents of the Republic of Macedonia for
entering the EU, and to
increase public confidence
in state institutions and
democratic processes
through the development
and promotion of a human rights defenders network

Activities
Meeting with and registering victims of torture,
police misconduct or illtreatment and advising and
assisting those victims on
how to proceed with complaints through the available
national and international
mechanisms
Presenting legal analysis
and findings to state bodies
by setting out specific recommendations
Workshop regarding the
principles of European Convention on Human Rights

and fundamental freedoms
and procedure before European Court of Human
Rights, and workshop regarding the principles of
international and national
law for protection of the
torture and UN mechanism
for victims of torture.
Establishing, strengthening
and improvement of the
working relationship of
HRSP NGOs with state
institutions, including organizing local coordination
meetings.

Partnership project between The First Children Embassy in the World MEGJASHI and the
Coalition “All for fair trials”
Project title: Reduction of the
sexual exploitation and children abuse in the Republic of
Macedonia

The main objective of this
project is to protect of children
and their integrity through
direct action of reducing the
sexual exploitation and abuse.
The project aims to achieve
that goal through raising the
awareness among children in
Macedonia, their parents and
teachers, as well as the NGO
sector, media and relevant
institutions, through various
activities. The project aims to
contribute towards:
better informed and protected children, parents,

institutions, better protected
children, providing recommendation with main aim to
improve the legal system in
the Republic of Macedonia
The project activities can be
grouped in three main groups:

1. Trainings and workshops
for NGOs, Centres for Social
Work, Judges and media as
well as for the free toll SOS
help line for children and youth
and Free legal service;
2. Presentations/workshops
for children, parents, teachers
and media aimed at raising
awareness and enhancing
their knowledge;

3. Preparation and publishing
of educative materials, and
preparation of other useful
resources: web site, guide,
booklets/flyers, brochure with
research results and legal
analysis of this phenomenon,
with given references for
changes of the legal regulation, as well as the institutional
reform in the part of prevention
of the children from sexual
abuse.
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Донаторска Конференција
На Донаторската
Конференција покрај
вработените во
Националната
Канцеларија , присуствуваа
и потпретседателот Ѓорѓи
Јошевски, како и
претставници од МОФ,
Здружение на Тиквешки
Роми, Пурт и Прва детска
амбасада во светот
Меѓаши.
На Донаторската
конференицја како гости и
партнери учествуваа и
претставници од НВО ЕСЕ

Заинтересираноста на
донаторите беше
навистина голема и оваа
е еден модел кој и во
иднина Коалицијата ќе го
применува за својата
одржливост и
препознаеност.
На Конференцијата
присатни беа
претставници од :
Канцеларијата на ООН
Фондацијата Институт
отворено општество
Македонија

Холандска Амбасада
Шведска Амбасада
Норвешка Амбасада
МЦМС
Швајцарска Амбасада
Европска Комисија
како и Министерството за правда при РМ

Набљудувачката Мисија
на ОБСЕ во РМ

Донаторска Конференција

Коалиција Сите за правично судење
КОАЛИЦИЈА
СИТЕ
ЗА ПРАВИЧНО
СУДЕЊЕ
Ул.Македонија 11/2-10
Скопје
Тел.+389 2 3215 263
Е-маил:
contact@all4fairtrials.org.mk

Активности :
27.10.2008 Презентација на случаите на полициска злоупотреба пред г-ѓа
Весна Бендевска, Претседател на Постојаната анкетна комисија за заштита
на човековите права при Собранието на РМ.
30.10.2008 Аница Томшиќ Стојковска и Славица Димитриевска учествуваа
на обука за одржливост организирана од страна на ОБСЕ
а ,имплементирана од МЦМС.
12-13-14.11.2008 Обука за улогата и одговорноста на менаџерите –
организирана од Набљудувачката Мисија на ОБСЕ во РМ, на која
учествуваше потпретседател Ѓорѓи Јошевски и членот на надзорниот одбор
Неат Демировски од Коалиција “ Сите за правично судење”.
17.11.2008 Извршниот директор Аница Томшиќ Стојковска учествуваше на
Конференција организирана од страна на ФИООМ I MЦЕО на тема : Каде
одиш Македонијо во х.Холидеј Ин
18.11.2008 Извршниот директор учествуваше на научна расправа
организирана од МАНУ на тема : Европските стандарди за човековите права
и нивната имплементација во правниот систем на РМ. Реферат кој го
презентираше Аница Томшиќ Стојковска на оваа научна расправа беше
“Улогата на цивилното општество во сферата на човековите права”.

www.all4fairtrials.org.mk

И како за крај на оваа издание,

Проектот За следење на
судски предмети од
областа на Трговија со
луѓе.
Воедно во месец
декември ќе се
промовираат и печатени
изданија од нашите
досегашни проектни
активности, со кои
Коалицијата ќе излезе со
став по однос на
ефикасноста на
судството, како и
заштитата на човековите
права од страна на
полицијата.

Почитувани членки и
соработници на
Коалицијата Сите за
правично судење
Пред Вас е третиот
број на Билтенот кој
започна да го издава
Коалицијата по
електронски пат.
Доколку сакате да
бидете претставени во
овој билтен Ве молам
пратете ми
дополнителни
информации или слики
на е-маил.
Се надеваме дека
успеавме за малку да ја
доловиме сликата на
Донаторската
Конференција.

Во следните броеви на
кратко ќе се презентираат
и другите проекти кои се
планирани за 2009 , а
воедно и ќе се презентира

Декември ќе биде и месец
кога за првпат ќе
излеземе со извештај за
оценката на
институционалните
одговори за изборните
нерегуларности од
парламентарните избори
2008.
Дотогаш СЕ НАЈДОБРО

