Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ

Билтен
М ај-Ј ун и 2010
Почитувани
колеги,соработници и
поддржувачи на
Коалицијата “Сите за
правично судење.»
Пред вас е вториот
билтен од 2010 година со
кој сакаме да ве
запознаеме за нашите
активности кои беа
преземени во
изминатите 2 месеци.
Во овој период се одржа
седница на Управниот
одбор на Коалицијата ,на
која беа разгледувани
интерните евалуации на
членките како и
обврските кои
произлегуваат од новиот
закон за здруженија и
фондации.
Управниот одбор воедно

се согласи во септември
да се одржи Годишно
собрание како и да се
спроведе стратешко
планирање на кое ќе
учествуваат сите членки
на Коалицијата за
подготовка на
Стратешкиот план за
период 2010-2015
година.

информираме за проектните
активности кои беа преземени
во изминатите два месеци.
Она што посебно треба да се
нагласи е поддршката која и
оваа година ја добивме од
Холандската и Американската
Амбасада за Проектот за
следење на судските предмети
од областа на организираниот
криминал и корупција.

Newsletter Date
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ЗПД - Скопје

Управниот одбор ја
овласти Националната
канцеларија за
преземање на сите
дејствија потребни за
одржување на
Годишното собрание
како и пререгистрација
која е задолжителна
согласно новиот закон за
здруженија и фондации.

Прва детска амбасада во
светот- Меѓаши - Скопје
МОСТ - Скопје
Младински Образовен
Форум - Скопје
ПХУРТ - Делчево
ГИЦ Спектар - Штип
СППМД - Кавадарци
Inside this issue:

ЦДР - Тетово
Месечина
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Story – Гостивар
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МКЦ Битола

Промоција на Законот за бесплатна правна помош
Коалицијата Сите за правично
судење во соработка со
Македонското здружение на
млади правници учествуваше
на средбата посветена на
Законот за бесплатна правна
помош кој во јули стапува на
сила. Средбата се одржа во
Прилеп на 16.06.2010 на која

присуствуваа здруженија од
тој регион , а на неа
учествуваше и претставник од
Министерството за правда.

Оваа средба беше една од
повеќето кои ги организираа
Здружението на млади
правници и Фондацијата
Институт отворено општество
-Македонија.

Форум
на млади Битола 2
Inside Story
ИЗБОР Струмица
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Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ

ПРОЕК Т З А ПОДДР ШК А Н А ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
Во рамките на овој Проект во изминатиот период се
одржа 2 –та обука со полициски службеници на тема :
Националниот превентивен механизам во РМ&
Правата на лицата лишени од слобода.
На тренингот свои излагања имаа г-дин Иџет Мемети,
Народен правобранител на РМ, г-ѓа Анета
Станчевска,помошник министер и раководител на
Секторот за внатрешна контрола и професионални
стандарди при Министерството за внатрешни работи
како и вработени од Секторот за внатрешна контрола.
Обуката се одржа во Тренинг центарот на МВР, во
Идризово на 05 и 06 јуни.

На покана на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, извршниот директор на
Коалицијата Сите за правично судење , учествуваше на обуката посветена на специјалните полициски единици
која се одржа на 18.06.2010 која се одржа во Тренинг центарот на МВР.
На оваа обука г-ѓа Аница Томшиќ Стојковска имаше излагање на тема Улогата на граѓанскиот сектор во
заштитата на човековите права во делот на преземање на полициски овластувања.
Покрај претставникот од Коалиција, на оваа обука свое излагање имаа и заменик Народниот правобранител,гдин Трипун Танушевски,г-ѓа Анета Станчевска -помошник министер и раководител на Секторот за внатрешна
контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи како и вработени од Секторот
за внатрешна контрола.

Страна 3

Проек т за поддршка на човековите права
Коалицијата Сите за правично судење
заедно со своите партнер организации со
кои го имплементира Проектот за
поддршка на човековите права по повод
Меѓународниот ден за заштита на
жртвите од тортура организираше Панел
дискусија која се одржа на 25.06.2010 во
просториите на ЕУ Инфоцентарот.

На панел дискусијата учествуваа:
Mr. Dieter Thiel, -Chargé d'Affairs
EU Delegation

Г-ѓа Лидија Гаврилоска-Директор на
Управата за извршување на санкции
при Министерството за правда на РМ

Mr. Sheldon Yett, UN Resident Coordinator
a.i., Unicef Representative

Г-ѓа Татјана Калајџиска-виш советник
во Секторот за внатрешна контрола и
професионални стандарди при МВР

Г-дин Ѓорѓи Јовановски,претставник на
Информативната канцеларија на Совет
на Европа во Скопје

Г-дин Тони Менкиноски, адвокат
Хелсиншки комитет за човекови права

Г-дин Иџет Мемети-Народен
правобранител на РМ

Г-ѓа Аница Томшиќ
Стојковска,Коалиција Сите за правично
судење

С т уд и с к а п о с е т а в о С е в е р н а И р с к а
Од 23 до 28 мај во организација на Македонскиот центар за меѓународна соработка се организираше студиска посета на
Северна Ирска,Белфаст од делокругот на полицијата и правдата.
На оваа студиска посета учествуваше претставник од Коалицијата Сите за правично судење, г-ѓа Аница Томшиќ
Стојковска . При посетата се остварија средби со Полицискиот Омбудсман на Северна Ирска, претставници од
полицијата, малолетничкиот затвор во Белфаст како и други претставници од секторот полиција и правда.

Студиска посета на
Северна Ирска >>>>>

