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пријатели

на

Коалицијата  Сите за правично судење
И оваа година помина во многу активности посветени
на нашата мисија 
Следење на почитувањето на човековите права и
слободи, особено на меѓународните стандарди за
правично судење преку разни форми на делување во
настојувањето да се зголеми нивото на нивното
имплементирање, да се иницираат инситуционални и
правни реформи како и да се врати довербата на
граѓаните во судството и другите институции на
системот
Оваа година се следеа судски предмети од областа на
корупција, трговија со луѓе, институционалните
одговори за изборните нерегуларности, а воедно
продолжи да се имплементира и Проектот за поддршка
на човековите права во насока на бесплатна правна
помош на жртви од полициска злоупотреба.....
Се надеваме на уште поголема активност во
Новата година, а воедно тоа ви го посакуваме и
на ВАС
СРЕЌНА НОВА 2009

.

Коалицијата Сите за правично
судење на 05.11.2008 година
одржа и Донаторска
Конференција со цел
продолжување на проектите во
2009 година. Оваа Донаторска
конференција беше мал исчекор
во одржливоста на
Канцеларијата како и
прдолжување на континуитетот
на проектните активности со цел
реализација на целите на
Коалицијата

Нa11.12.2008 се одржа
ТРКАЛЕЗНА МАСА во која
беа презентирани
резултатите од Следењето
на судски предмети од
областа на корупцја
На 19.12.2008 се одржа
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА за
периодичниот извештај на
Проектот за
Институционалните
одговори на изборните
нерегуларности.
На 24.12.2008 се одржа
ПРЕС Конференција со цел
презентација на наодите
од Извештајот за
Трговијата со луѓе и
илегалната миграција
перцепирани од главните
актери во кривичната
постапка

11.12.2008 По повод Светскиот ден на
човековите права
Граѓански здруженија во посета на
полициски станици на подрачјето на
СВР Скопје—WWW.MVR.GOV.MK
По повод Светскиот ден на човековите
права, на 10.12.2008 година во времето
од 11,00 до 15,00 часот, Министерството
за внатрешни работи, преку претставници
од Секторот за внатрешна контрола и
професионални стандарди во соработка
со здруженијата на граѓани Коалицијата
“Сите за правично судење”, “Центарот за
демократски развој” од Тетово, “Центарот
за граѓански иницијативи” од Прилеп,
“Избор” од Струмица и “Форум за правата
на

ромите

-

Арка”

од

Куманово,

имплементирани во Проектот за подршка
на човековите права,

изврши посета во

полициски станици на подрачјето на СВР
Скопје: ПС “Гази Баба”, ПС “Бит Пазар”,
ПС “Центар” и ПС “Карпош”.
Денешната

посета

станици

средбата

и

на

полициските

со

овластените

службени лица се оствари со цел да се
промовира поддршката од здруженијата
на

граѓаните

во

обезбедувањето

на

правна заштита на жртвите од полициска
злоупотреба и прекумерна употреба на
сила,да се запознат претставниците од
здруженијата

на

процедура на
лица

во

граѓани

со

правната

приведени и задржани
полициските

станици,

остварување на нивните права во насока
на заштита
права

и

на човековите слободи и
увид

во

просториите

за

задржување
Во полициските станици од страна на
претставникот

на

граѓаните

оставени

беа

здруженијата
постери

на
кои

укажуваат на помошта која ја пружаат за
лицата кои сметаат дека се евентуални
жртви

на

однесување.

неправилно

полициско

