Билтен мај-јуни 2009
Коалиција “Сите за правично судење”
Здружение за заштита на правата
на детето
Во состав на Коалицијата
«Сите за правично судење»
е Здружението за заштита на
правата на детето.
Негово претставување ќе
биде изразено во слики на
Дневниот центар за деца на
улица во Општина Шуто
Оризари.
Покрај дневните активности
како што се згрижување и
задоволување на основните
потреби, во овој Центар се
спроведуваат и 5 вида на
работилници:

20 јули 2009

Летен број
Повеќе за работата на
Здружението за заштита
на правата на детето може
да најдете на:

1.продолжување на
здравствени и хигиенски
навики

Ул.Ленинова бр.29/3/3
Скопје

2.едукативно-образовна
работилница

www.zpd.org.mk

3.ликовно-креативна
4.спортско-рекреативна
5.музичка работилница

Работилници на ЗПД

Тел. +389 2 3132 206

Е-mail:zpd@zpd.org.mk
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Проект за поддршка на човековите права
Во рамките на овој Проект кој
Коалицијата “Сите за правично судење»
го спроведува заедно со «Арка» од
Куманово, «Центар за демократски
развој» од Тетово, «Центар за граѓанска
иницијатива» од Прилеп и «Избор» од
Струмица , се обезбедува бесплатна
правна помош на жртви од полициска
злоупотреба и тортура.

човековите права при ООН.

Во таа насока во месец мај се одржа
интерен тренинг за правните советници
на овој Проект на тема тортура, а
предавачи беа проф.Звонимир
Јанкуловски, г-дин Иџет Мемети—
Народен Правобранител и г-ѓа Силва
Пешиќ—национален координатор за

В) дефинирање на тортурата во
домашното законодавство

На тренингот беа опфатени следните
теми:
А) Дефинирање на тортурата во
меѓународните акти
Б) Улогата на државата и
Народниот правобранител во
борбата против тортурата

Г) Улогата на Националниот
превентивен механизам во
Република Македонија

Тренинг за тортура 28-29 мај хотел Романтик Велес

Меѓународен ден за заштита на жртви од тортура
По повод Меѓународниот ден за заштита
на жртви од тортура—26 јуни
организациите имплементатори на
ППЧП одржаа Прес конференција во
просториите на НВО Инфоцентарот. На
прес конференцијата апелираа до
државните институции за нулта
толеранција за тортура како и поголема
храброст на граѓаните да ги пријавуваат
овие случаи и да се борат за пристапот
до правда.
Воедно во насока на заштита на
граѓаните од полициска злоупотреба на

03 јули 2009 се одржа и тркалезна маса
на која учествуваа г-дин.Звонимир
Јанкуловски –професор на Американски
колеџ, г-дин Иџет Мемети –Народен
правобранител како и претставници од
граѓанскиот сектор кој дискутираа на
темата : Како до поголема
институционална ефикасност за заштита
на жртвите од полициска злоупотреба и
тортура.
Оваа тркалезна маса се одржа во хотел
Континентал , а од Информатичкиот
центар за граѓанско општество беше

презентиран и Алтернативниот извештај
до Комитетот за тортура при ООН
насловен како Спроведување на
конвенцијата на ОН против тортура—
Состојбата на човековите права во
Република Македонија

На 03.07.2009 потпишан е Меморандум за
соработка со Народниот правобранител
во насока на заштита на човековите права
кој официјално ќе се презентира по
завршувањето на летните одмори.

Летен број
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Тркалезна маса “ Институционална ефикасност за заштита на
граѓани кои се жалат на полициска злоупотреба “

Презентација на Финалниот извештај за институционалниот
одговор против изборните нерегуларности 2008 -2009
На 30.06.2009 се одржа презентација на
Финалниот извештај за
институционалниот одговор против
изборните нерегуларности кој произлезе
како продукт на Проектот кој ја следеше
оваа проблематика. Проектот во
изминатите 12 месеци беше поддржан
од набљудувачката мисија на ОБСЕ и
Фондацијата Институт отворено
општество-Македонија , а самиот проект
беше раководен од проектниот
координатор Беким Хоџа.

Автори на извештајот се надворешните
соработници проф.Тања Каракамишева
од Правниот Факултет во Скопје и
Александар Чичаковски од НВО Мост.

Презентацијата на извештајот се
спроведе на 30.06.2009 во Клуб на
новинари, а целиот текст на извештајот
може да го погледнете на:
http://
www.all4fairtrials.org.mk/6Izbori1.html

Коалиција “Сите за
правично судење

Во рамките на месец мај и јуни Коалицијата “ Сите за
правично судење” одржа 5 работилници во соработка
со Академијата на јавни обвинители и судии кои се
одржаа во Скопје, Битола и Штип на теми од областа

ул.Македонија 11/2-10 Скопје
www.all4fairtrials.org.mk
E-mail: contact@all4fairtrials.org.mk
+389 2 3215-263

на организиран криминал. Овие работилници се
реализираат согласно претходно потпишаниот
Меморандум за соработка во Проектот за јакнење на
улогата на судството во борбата со организираниот
криминал кој е поддржан од Набљудувачката мисија
на ОБСЕ.
Работилниците беа спроведени од страна на Аница
Томшиќ Стојковска—извршен директор на
Коалицијата како и Славица Димитриевска –
програмски директор со учество на надворешни
експерти од јавното обвинителство и судството.
На работилниците беа обработени темите за Посебни
истражни мерки, Притвор, Должина на
постапката ,Улогата на сведокот,Компензација на
жртвите и Конфискација на имотот.

Прес конференција “ Јакнење на улогата на судството во борбата со
организираниот криминал “ - 13.07.2009
Во таа насока на 13.07.2009
Коалицијата заеднички со
Академијата одржа прес
конференција на која беа
презентирани досегашните наоди
и заклучоци од одржаните
работилници како и заклучоците и
препораките кои се произлезени
од мониторинг на судски предмети
од областа на корупција и трговија
со луѓе.

