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Të nderuar
kolegë,bashkpunëtorë dhe
përkrahës të koalicionit
“Të gjithë për gjykime të
drejta”.
Para jush është buletina e
dytë nga viti 2010 me të
cilin duam tju njohtojmë
për aktivitetet tona të cilat
u ndërmorrën dy muajt e
kaluar.
Në këtë periudhë u mbajt
seancë e këshillit Drejtues
të Koalicionit ,në të cilin u
shqyrtuan evoluimet interne të anëtarëve tsi dhe
obligimet që dalin nga
ligji për shoqatat dhe fondacionet.

Këshilli drejtues njëherit u
pajtua që në shtator të
mbahet kuvend Vjetor si
dhe të zbatohet planifikim
strategjik në të cilin do të
marin pjesë të gjithë
anëtarët e Koalicionit për
përgaditje të planit
Strategjik për periudhën e
vitit 2010-2015.
Këshilli drejtues e autorizoi zyrën Nacionale për
marje të të gjitha veprimeve të nevojshme për
mbajtjen e kuvendit Vjetor si dhe pararegjistrim I
cili është I obligueshëm në
pajtim me ligjin e ri për
shoqata dhe fondacione.

formojmë për aktivitetet e
projektit të cilat ishin të
ndërmarra gjatë dy muajve të fundit.
Ajo që në vecanti duhet të
theksohet është përkrahja
të cilën edhe këtë vit e
fituam nga Ambasadet e
Holandës dhe Amerikës
për Projektin për ndjekje
të lëndëve gjyqësore nga
lëmia e korrupsionit dhe
krimit të organizuar.

Promovim i Ligjit për ndihmë juridike falas
korrik hyri në fuqi.Takimi
u mbajt në Prilep më
16.06.2010 në të cilën
morën pjesë shoqata nga
ai regjion,dhe në të mori
pjesë edhe përfaqësues
nga Ministria e drejtësisë.
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HUM AN RIGHTS SUPPORT PROJECT
Në kuadër të këtij Projekti në periudhën e kaluar u mbajtën 2 trajnime për nëpunës policor me temë:Mekanizmi preventiv Nacional
në PM& Të drejtat e personave me heqje lirije.
Në trening paraqitje kishin z.Ixhet Memeti,avokat I popullit i
RM,znj.Aneta Stancebska,ndihmës ministra dhe udhëheqës të Sektorit për kontroll të brendshëm dhe standardeve profesionale pranë
Ministrisë së punëve të brendshme si dhe të punësuar nga Sektori
për kontroll të brendshëm.
Trajnimi u mbajt në Trening qendrën e MPB,në Idrizovë më 05 dhe
06 qershor

Me ftesë të Sektorit për kontroll të brendshëm dhe standerde profesionale pranë MPB,drejtori ekzekutiv I Koalicionit Të gjithë për gjykime të drejta,mori pjesë në trajnimin e kushtuar njësiteve speciale policore e cila u mbajt më
018.06.2010 që u mbajt në Trening qendrën e MPB.
Në këtë trajnim znj. Anica Tomshiq Stojkovska kishte paraqitje me temë Roli I sektorit civil në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në pjesën e marjes së autorizimeve policore.
Përskaj përfaqësuesit të Koalicionit ,në këtë trajnim paraqitjen e tyre e patën edhe zëvendësi I avokatit të Popullit,
z.Tripun Tanushevski,znj.Aneta Stanceska-ndihmës ministre si dhe udhëheqës të Sektorit për kontrol të brendshëm
dhe standarde profesionale pranë Ministrisë për punë të brendshme si dhe të punësuar nga Sektori për kontroll të
brendshëm.
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Human Rights Support Project
Koalicioni Të gjithë për gjykime të
drejta së bashku me partner organizatatn tjera me të cilat e implementon Projektin për përkrahje të të drejtave të njeriut me rastin e ditës
Ndërkombëtare për mbrojtje të viktimave nga tortura organizoi Panel
diskusion e cila u mbajt më
25.06.2010 në lokalet e BE infoqendrës.
Në panel diskusionin morën
pjesë:Mr.Dieter Thiel,-Charge d’Affairs EU Delegation
Mr.Sheldon Yet,UN Resident coor-

dinator a.i.,Unicef Representative

ale pranë MPB

Z.Gjorgji Jovanovski,përfaqësuers I
zyrës Informative të Këshillit të Evropës në Shkup

Z.Toni Menkinoski,avokat në komitetin e Helsinkut për të drejtat e
njeriut

Z.Ixhet Memeti-Avokat I popullit të
RM

Znj.Anica Tomshiq
Stojkovska,Koalicioni Të gjithë për
gjykime të drejta

Znj.Lidija Gavrillovska –Drejtoreshë
e Drejtorisë për kryerje të sanksioneve pranë Ministrisë së drejtësisë të
RM
Znj.Tatjana Kallajxhiska-këshilltare
e lartë në sektorin për kontrol të
brendshëm dhe standarde profesion-

V iz itë s tud imo re n ë I rla nd ë n V e rio re
Nga 23 deri 28 maj në organizim me qendrën Maqedonase për bashkpunim ndërkombëtar u organizua vizitë
studiuese në Irlandën Veriore,Belfast në sferën e policisë dhe dhe drejtësisë.
Në këtë vizitë studimi morën pjesë përfaqësues të Koalicionit Të gjithë për gjykime të drejta,znj.Anica Tomshiq
Stojkovska.Gjatë vizitës u realizuan takime me Ombudsmanin Policor të Irlandës Veriore,përfaqësues të policisë,burgut për të mitur në Belfast si dhe përfaqësues tjerë të sektorit të policisë dhe drejtësisë.

Vizitë studimore në Irlandën Veriore
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