април 2019 — јуни 2019
ИЗДАНИЕ БР. 24

Коалиција „Сите за правично судење“

БИЛТЕН
Информирајте се за активностите на Коалицијата Сите за правично судење во изминатите 3
месеци
Почитувани читатели, колеги, соработници и поддржувачи на Коалиција на здруженија на граѓани „Сите
за правично судење“. Пред вас е билтен со кој сакаме да ве запознаеме за нашите активности кои беа
преземени во изминатите 3 месеци. На ваков начин се надеваме на подобро запознавање и помагање
во информирање за најновите и актуелни работи кои се одвиваат во рамките на нашите надлежности.

ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
„ПРАВНА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА
ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДРЖЛИВОСТ НА ЛОКАЛНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“
Проектот Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на
локални граѓански организации е акција која е финансиски поддржана од Европската Унија во рамки на
програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016 – 2017. Проектот ќе се спроведува во
периодот од 1 јануари 2018 до 31 јуни 2020 година од страна на Македонското здружение на млади
правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип и
Коалицијата Сите за правично судење. Општа цел на Проектот е да го зголеми влијанието на граѓанските
организации во процесите за креирање и донесување на закони, политики и одлуки на локално и
национално

ниво

преку

зајакнување

на

нивната

отчетност,

ефикасност

и

одржливост.

НАБЉУДУВАЊЕ НА СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ „ПРАВЕН, ФИНАНСИСКИ
И ФИЗИЧКИ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА”
ПОДДРЖАН ОД ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО.
Времетраење: јуни 2018 – ноември 2020
Целта на овој проект е давање поддршка за подобрување на пристапот и квалитетот до правда со
посебен фокус на граѓанските судски постапки и ранливи категории на граѓани (маргинализирани групи
и лица со попреченост) во 4те апелациони региони: Скопје, Гостивар, Битола и Штип. Главните
активности на проектот се:
• Мониторинг на имплементација на домашните процесни закони и меѓународните стандарди за фер
судење

• Истражување и евалуација на финансиските трошоци и должината на судските постапки
• Истражување и евалуација на условите во судовите кои се од значење за овозможување на
соодветен начин пристап до правда особено на ранливите категории на граѓани
• Информирање на општата и стручната јавност (подигање на свеста).
Очекувани резултати од проектот:
• Подобрување на судската ефикасност, транспарентност и одговорност преку мониторинг на 800
граѓански судски постапки
• Подобрување на економската исплатливост и времетраењето на граѓанските судски постапки
• Проценка на достапноста на судските сервиси за маргинализираните групи на граѓани
• Зголемување на бројот на граѓани кои се обраќаат до Коалицијата Сите за правично судење за
правна и судска проблематика.

НОВИ ПРОЕКТИ
„МОНИТОРИНГ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО БОРБ
АТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА“
Времетраење на проектот– декември 2018 - јуни 2021
Од декември 2018 година започна да се имплементира новиот проект Мониторинг и зајакнување на
капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција. Носител на
овој проект е Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ) од Гостивар, во партнерство со
Коалицијата „Сите за правично судење“. Проектот се спроведува во рамки на ИПА II 2014, Грант
шема “од грантовата шема „STRENGTHENING THE IMPACT OF THE CIVIL SOCIETY IN EFFECTIVE
JUSTICE SECTOR REFORMS“ (EuropeAid/159467/ID/ACT/MK). Проектот е финансиран од Делегацијата
на ЕУ, спроведуван од Секторот за централно финансирање и склучување договори, при
Министерството за Финансии.
Специфични цели:



Да се подобри транспарентноста на Специјалното јавно обвинителство, Јавното
обвинителство за гонење на организинран криминал и корупција и Државната комисија за
спречување на корупција



Да се оцени ефикасноста на Основниот суд Скопје 1 Скопје во предметите на организираниот
криминал и корупција



Да се зголеми довербата на јавноста во институциите кои се борат против организираниот
криминал и корупција

Активности:



Мониторинг и евалуација на транспарентноста и пристапноста на институциите кои се борат
против организираниот криминал и корупцијата



Мониторинг на Специјалното јавно обвинителство, Јавното обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција и Државната комисија за спречување на корупција во поглед
на јавноста и транспарентноста



Мониторинг на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција во
Основниот суд Скопје 1 Скопје

Целни групи:






Основен суд Скопје 1 Скопје
Специјално јавно обвинителство
Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
Државна комисија за спречување на корупција

„ПОДДРШКА
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВО
СУДНИОТ СЕКТОР“ 2017-2022
Коалиција „Сите за правично судење“ го спроведува проектот Поддршка на имплементацијата на
Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (модул судски
мониторинг) во периодот април-декември 2019 година со финансиска поддршка од Мисијата на ОБСЕ
во Скопје.
Реализацијата се базира на мониторинг на кривични предмети што се водатв по новиот Закон за
кривична постапка од областа на организиран криминал и корупција и од областа на семејно и родово
базирано насилство.Набљудувањето ќе биде спроведено во сите 4 апелациони подрачја, во основните
судови.
Проектни активности:
Да се спроведе мониторинг на 400 главни расправи од страна на 16 набљудувачи во четирите
апелациони подрачја.
Да се подготви и објави конечна пишана анализа за мониторингот на судските постапки
Да се одржи завршна конференција за презентацијата на анализата и податоците произлезени од
мониторирањето

„ЗА ПРАВДА - Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во
правосудството 2019-2020“
Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Хелсиншки Комитет за човекови права на
Република Македонија, Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Институт за човекови права
(ИЧП), Здружение на граѓани – институт за европска политика (ЕПИ) и Центар за правни истражувања и
анализи (ЦПИА) ќе го спроведува проектот.
Времетраење од 01.07.2019 до 29.02.2020 година.

Општа цел: Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на
Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и
непристрасноста на судството.
Посебни цели: (1) Да го оцени спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на
временската рамка утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, како и нивото на
вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор; (2) Да го оцени квалитетот на предложените
закони и политики, како и степенот на реализирање на целите поради кои истите се
донесени; (3) Да влијае на процесот на реформи во правосудството преку изработка и доставување на
препораки засновани на докази за предложените закони и политики и унапредување на јавната дебата
Главни активности се во вид на следење (мониторинг), активности за анализа и активностите за
застапување.
Очекувани резултати



Три квартални извештаи со оценка на навременоста, инклузивноста и транспарентноста на



имплементацијата на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор со инфографици.
Две тематски анализи со оценка на квалитетот и применливоста на донесените закон и мерки



за предвидени со Стратегијата за реформа на правосудниот сектор
Доставени предлози и коментари на ЕНЕР за најмалку шест (6) предлог или нацрт закон



опфатен со Стратегијата
Изработени најмалку 2 документи за јавни политики во кои се даваат насоки за предвидените



измени
Учество на најмалку четири состаноци на Советот за следење на реформите во




правосудството и споделување на мислењата и ставовите на групата
Одржани 4 тематски брифинзи со новинари во однос на спроведувањето на Стратегијата
Учество на претставници од Блупринт групата во најмалку шест (6) работни групи за изработка
на предлог закони



Доставени најмалку една (1) иницијатива за одржување на јавна расправа пред работните тела
на Собранието на РСМ




Информирана јавност за процесот на спроведување на реформите во правосудството
Зголемена препознатливост на Блупринт групата за правосудството во јавноста и меѓу
стручната јавност

Целни групи:
Директни целни групи: Влада на РСМ, Министерство за правда, Собрание на РСМ, Советот за
следење на реформите во судството, Судски совет на РСМ, Совет на Јавни обвинители, Специјалното
јавно обвинителство, Академија за судии и јавни обвинители, судови, Уставен суд, Здружение на судии,
коморските организации на адвокатите, нотарите, извршителите и медијаторите.
Индиректни целни групи: Граѓански сектор, медиуми, граѓани на РСМ

До „ЗАРОБЕНА ДРЖАВА’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство,
полиција
Коалиција „Сите за правично судење” ќе го спроведува проектот До „Заробената држава’’ во
Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција финансиски поддржан од Фондација

Отворено општество-Македонија. Носител на проектот е Балканска истражувачка репортерска мрежа
(БИРН) од Скопје, а Коалиција „Сите за правично судење“ (КСПС), Институт за човекови права (ИЧП) и
Хелсиншки комитет за човекови права (МХК) се јавуваат како партнери во проектот.
Времетраење на проектот: Април 2019 – Април 2020
Целта на проектот е да ги идентификува, преку различни студии на случај и следење на спроведување
на законодавството, начините низ кои се остварува политичката контрола врз институциите (судството,
обвинителството, полицијата) или начините на кои се злоупотребуваат системските слабости на
владеењето на правото
Активности:
Деск-истражувања за причините и новите форми на политичко мешање во судството, полицијата и
јавното обвинителство
Мониторинг и анализа на судски случаи
Новинарски истражувања, барања за пристап до информации од јавен карактер и интервјуа потребни
за истражувачки стории
Активности за застапување за спроведување на препораките пред домашни и меѓународни засегнати
страни:
Очекувани резултати:
Зголемен број на мониторирани и анализирани судски предмети
Зголемена транспарентност на судењата
Зголемен број на објавени истражувачки медиумски стории
Анализирана правна и институционална рамка
Објавено финално истражување/анализа
Целни групи:
Судии, судски работници, обвинители, адвокати
Граѓански сектор
Јавност

„СУДСКО ДОСИЕ“
Времетраење: 15.06.2019-15.11.2019 година
Коалиција “Сите за правично судење” во партнерство со Радио МОФ ќе започне со реализација на
проектот “КСПС Судско досие”, чија цел е подобрување на довербата на граѓаните во судството во
Северна Македонија, подобрување на транспарентноста на Основниот суд Скопје 1 и
транспарентноста на Специјалното јавно обвинителство (СЈО), како и да се олесни пристапот до
информации поврзани со судски предмети од висок профил за медиумите, истражувачите, учениците и
јавноста. За таа цел, Коалицијата ќе создаде под-домен на својата веб-страница (под-страница), каде
што ќе бидат објавени најмалку 20 досиеја на кривични дела од висок профил иницирани од страна на
СЈО. Овие досиеја ќе ги содржат сите достапни јавни податоци, како што се резиме на случаи, општи
информации, временска рамка, обвиненија, предлози, одлуки и пресуди, како и извештаи за
мониторинг на судења, систематизирани во хронолошки и тематски формат, лесен за користење.

НАСТАНИ И АКТИВНОСТИ НА КОАЛИЦИЈАТА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО
СУДЕЊЕ“
На 02.04.2019 година се одржа обука за набљудувачи на мониторинг на кривични судски постапки од
областа на семејно насилство и родово базирано насилство. Мониторингот ќе се спроведува во 10
основни судови во Република Северна Македонија.
Обуката е дел од проектот "Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа
на правосудниот сектор 2017-2022 (модул за судски мониторинг)" поддржан од Мисијата на ОБСЕ во
Скопје

Крајот на Март и почетокот на Април - Коалицијата “Сите за правично судење” ја промовираше
канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации како активност во рамки на
Проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации”, финансиран од Европската Унија а спроведуван од
Коалицијата во партнерство со Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет на
бегалци и Фондацијата за развој на локална заедница- Штип.
Истите беа спроведени во градовите Велес, Битола, Гостивар и Струмица.
Канцеларијата за правна поддршка обезбедува правно советување и помош на граѓански организации
кои не се во финансиска можност да користат професионални услуги, а се соочуваат со проблем
поврзан со следниве правни прашања:
- Ревизија и подобрување на внатрешните акти на организацијата (статут, правилници, деловници,
политики и процедури);
- Постапката за упис на регистрација, промена и бришење на здруженијата и фондациите од
Централниот регистар на РМ;
- Обврските на граѓанските организации како рабодавци во областа на работните односи и безбедноста
и здравје при работата;
- Даночните обврски и правните аспекти на сметководството на граѓанските организации;
- Правата од интелектуална сопственост (Авторски и сродни права, трговски марки итн.);
- Заштита на лични податоци ;
- Слободен пристап до информации од јавен карактер;
- Референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните ;
- Правни механизми за влијание врз законодатсвтовото и креирањето на политики ;

- Правите ризици на граѓанските организации како организатори на настани и јавни манифестации;
- Договорните обврски на граѓанските организации како обезбедувачи и потрошовучи на добра и услуги;
- Посебни правни обврски кои произлегуваат од посебноста на целната група со која работи
граѓанската организација (пр. Деца, жртви на семејно насилство, мигранти, лица лишени од слобода).

На 04.04.2019 година во канцелариите на Коалицијата „Сите за правично судење“ се одржува обука за
набљудувачи за мониторинг на кривични постапки од областа на организираниот криминал и корупција.
Обуката е дел од проектот "Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на
правосудниот сектор 2017-2022 (модул за судски мониторинг)" поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Извршната директорка на ден 07.04.2019 година за емисијата КОД даде правни мислења и толкување
во врска со примена, дефинирање и употреба на ДНК анализа од членот во законот за кривична постапка.

На 10.04.2019 година Извршната директорка на Коалицијата - Натали Петровска гостуваше во
Централниот дневник на 1ТВ на тема „Судската пракса за изрекување на казните за дела против
безбедноста на луѓето во сообраќајот“ како и за предметот каде Апелација ја намали казната за
прегазувањето на Фросина. Погледнете на следниот
линк: https://www.youtube.com/watch?v=mS4kuamzwmo&t=3s&fbclid=IwAR0R76HtWXnYnpBfF4ulZtspwgVfefXBcFsnxtLJoENz4YatghEQCngbVo

На иста тема Извршната директорка на Коалицијата Натали Петровска за друга медиумска куќа –
Телевизија 24 а по повод одлуката на Апелациониот суд Скопје, односно за предметот оформен по
сообраќајната незгода во која загина Фросина на ден 11.04.2019 година го изјави следното: „Крајно време
е да се смени и политиката генерално и на прекршоци и на кривични дела од оваа област, односно еднаш
засекогаш да се воведе во Македонија нула толерантност на алкохол кај шоферите во сообраќајот“.

На 25.04.2019 година Коалицијата објавува статистика за одржани/одложени расправи по предметите
на Специјалното Јавно Обвинителство за месец Април 2019 година.
На ден 06.05.2019 година, Коалицијата „Сите за правично судење“ одржува обука за професионални
набљудувачи за судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција. Обуката е дел од
проектот „Мониторинг и подобрување на капацитетот на институциите во справување со
организиран криминал и корупција“. Проектот е финансиран од Европска Унија.

Со јакнење на соработката на Асоцијација за демократска дницијатива – АДИ од Гостивар и Коалиција
на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ од Скопје во рамки на проектот „Мониторинг и
подобрување на капацитетот на институциите во справување со организиран криминал и
корупција“ се започна со конференција која служеше за истакнување на проблемите од областа на
организираниот криминал и корупција. Во склоп на целата конференција учествуваа: Г-дин Алберт
Муслиу, Прв Извршен директор на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ); Г-ѓа Рената
Дескоска, Министерка за Правда; Г-дин Никола Бертолини, Раководител на Секторот за соработка во
Делегацијата на ЕУ; Г-ѓа Вилма Русковска, Шеф на Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција – Скопје; Г-ѓа Катица Јанева, Специјален јавен обвинител ; Г-ѓа
Билјана Ивановска, Претседател на Државната комисија за спречување на корупција ; Г-дин Лулзим
Хазири, Извршен директор на АДИ; Г-ѓа Натали Петровска, Извршна директорка на Коалицијата на
здруженија
на
граѓани
Сите
за
правично
судење.
Проектот се спроведува во рамки на ИПА II 2014, Грант шема “од грантовата шема „STRENGTHENING
THE IMPACT OF THE CIVIL SOCIETY IN EFFECTIVE JUSTICE SECTOR REFORMS“
(EuropeAid/159467/ID/ACT/MK). Проектот е финансиран од Делегацијата на ЕУ, спроведуван од Секторот
за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за Финансии.

Од 14 до 16 мај во Сараево се одржува годишна конференција за судски мониторинг во организација
на OSCE/ODIHR. Коалиција „Сите за правично судење“ преку својот претставник Дарко Аврамовски на
оваа конференција ги истакнува искуствата и заклучоците од мониторингот на судските постапки во
Република Северна Македонија.

На 16.05.2019 година во Министерство за правда се одржа состанок на Блу принт групата на
граѓански организации, која ги следи правосудните реформи, на тема Предлог-законот за Јавното
обвинителство. На истиот, извршната директорка на Коалицијата „Сите за правично судење“ - Натали
Петровска ја истакна потребата од доуредување на предлог законот во насока на подобрување на
законските решенија за примената на доказните материјали во постапките на Специјаното јавно
обвинителство, како и непречената примена на истите. Членови на Блу принт групата се: Институт за
европска политика ЕПИ, Македонското здружение на млади правници, Институтот за човекови права
ИЧП, Хелсиншкиот комитет за човекови права, Фондација отворено општество и Центарот за правни
истражувања и анализи.

На 17.05.2019 година извршната директорка на Коалицијата Натали Петровска за ПОРТАЛБ даде
мислење по однос на очекувањата од претстојниот извештај на Европската комисија и оцена на
реформскиот процес во правосудството. Таа вели: "Она што предвидуваат реформските процеси во
клучните столбови, како на пример правосудството, е во релативна status quo состојба од причина што
овој реформски процес подразбира поддршка и усогласување на голем дел од политичките структури во
државава, а особено е важна поддршката и на опозицијата." Доколку сте од Албанска националност или
имате познавање на Албански јазик, можете да ја погледнете веста на следниот
линк. https://portalb.mk/611715-gjyqesori-ne-rmv-miratimi-i-ligjeve-kyce-pritet-ti-sjelle-vendit-raport-pozitivnga-brukseli/?fbclid=IwAR3El3TRLH_GZL1-Ejn82MbMEO34q26weJs0l68Doo-oOly36CJqcAOS0NQ
Реформите во правосудството се означени како една од клучните точки од интерес за Република
Северна Македонија во процесот на преговори со ЕУ, но пред сè во приближувањето на земјата до
европските стандарди и вредности. Дадените коментари од БЛУПРИНТ групата беа прифатливи за
претставниците на Министерството за правда и се очекува да бидат имплементирани во финалниот
текст.
Погледнете
на
следниот
линк
текстот
од
коментарите. http://all4fairtrials.org.mk/?p=2371&fbclid=IwAR17jhV4tx_evLTLECFb5ALiKSvVfTaEJGYBMlnMqlQTo76z3-kHzWx9V0&lang=mk

Погледнете ги наодите од третиот мониторинг бриф на проектот ,,За правда’’ и оценките од последниот
извештај на Европската комисија кои беа тема на прес конференција на Блупринт групата за
реформи во правосудството која се одржа на ден 30.05.2019 година.
http://all4fairtrials.org.mk/?p=2393&fbclid=IwAR2Zj6gZisi90K7is6oD_PoT3FmBN8kV2DwNbskIHZqIZusnzqBXBhuc6w&lang=mk
Медиумската куќа – Канал 5 телевизија пренесува дел од пресот и од говорите на невладините
организации од Блу принт групата, Извршната директорка Натали Петровска вели: “Бомбите не можат
да се забранат со Законот за јавното обвинителство. Употребата на докази во постапка се регулира со
Законот за кривична постапка“. Погледнете пренос од следниот линк: https://telma.com.mk/nevladinite-sosvoi-zabeleshki-za-zakonot-za-javnoobvinitelstvo/?fbclid=IwAR3hBOzoD6jky2XSOgP1lYB_QCJ8XBybqkB3pEGnaV9oOavRIkBoE1BwdqM

Коалицијата на здружение на граѓани „Сите за правично судење“ на 05.06 и 06.06.2019 година
спроведе напредна обука за набљудувачи на граѓански постапки во склоп на проектот „Правен,
финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Северна Македонија“ која
се одвива во хотел Романтик во Велес.
Целта на овој проект е давање поддршка за подобрување на пристапот и квалитетот до правда со
посебен фокус на граѓанските судски постапки и ранливи категории на граѓани (маргинализирани групи
и лица со попреченост) во 4те апелациони региони: Скопје, Гостивар, Битола и Штип.
Проектот е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен
развој (УСАИД) во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

На 10.06.2019 година Коалицијата „Сите за правично судење“ објавува статистика за
одржани/одложени расправи по предметите на СЈО во мај, 2019 година
На ден 28.06.2019 година се одржа завршната конференција на БЛУПРИНТ групата за реформи во
правосудството кој е во склоп на проектот “ЗА ПРАВДА'. Во овие рамки беа мониторирани 13 Закони,
беа изработени 3 квартални мониторинг брифови, а преку проектот, се обезбеди поголем обем на
достапни информации за јавноста врзани со реформите во правосудствито. Блупринт групата за
реформи во правосудството се фокусира на следењето на спроведувањето на Стратегијата во однос
на почитувањето на временската рамка утврдена со aкцискиот план, транспарентноста на процесот,
нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор, оценувањето на квалитетот на
предложените закони и политики и влијаење на процесот на реформи во правосудството преку
изработка и доставување препораки засновани на докази за предложените закони и политики како и
унапредување на јавната дебата.



Граѓанските организации што со години работат на воспоставување на принципот на владеење
на правото, почитување на човековите права и воспоставување на независен, непристрасен и,
пред сè, неполитизиран правосуден систем, свесни за моментумот и за неопходноста на овие
реформи да бидат квалитетни и успешни, се вклучија со својата експертиза на ова поле во
целиот процес. Анализата од следењето на спроведувањето на Стратегијата за реформа на
правосудниот сектор може да ја најдете на линкот во прилог. http://all4fairtrials.org.mk/wpcontent/uploads/2019/06/BP-A2019.pdf?fbclid=IwAR2sHolFOUobiKrEr2N9Fqk6iWC7UR9k8ltxTJdZohY6u8a49pLLZULDW4

КОАЛИЦИЈА СИТЕ ЗА

НАСТАНИ

НА

ЧЛЕНКИТЕ

НА

КОАЛИЦИЈАТА

ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ
На 08.09.2019 година Извршниот директор на Асоцијација за
Коалицијата на здруженија на
граѓани Сите за правично

демократска иницијатива (АДИ), Лулзим Хазири, потпиша

судење е коалиција во која на
доброволна основа членуваат

имплементирање на проект наменет за зајакнување на
капацитетите на младите за подготовка на новинарски стории

здруженија на граѓани од
Република Македонија заради

од областа на социјалната инклузија, човекови права и
антидискриминација. Младинските стории ќе бидат објавени на

следење на судските процеси
пред надлежните судови во

локалните медиуми. Проектот „Младински глас - Вклучување
на младите во заедницата преку новинарство“ се реализира во

Република Македонија, со цел
осигурување на

партнерство со граѓанската организација “Здружение зa рaзвoј
нa млaдите "ФАКТOР’” во општините Гостивар и Кичево.

загарантираните права за
правично судење како е

Проектот е поддржан од Амбасадата на Република Чешка во
Скопје.
На 10.04.2019 година здружението на граѓани Мултикултураго

предвидено со Уставот,
законите и ратификуваните

договор со Чешкиот Амбасадор, Н.Е. Мирослав Томан, за

организира првиот ден од обуката за градење капацитети на

меѓународни договори,
зголемување на јавната свест

млади луѓе и претставници на Локалниот совет на млади на
Општина Тетово. Во текот на овој ден, учесниците имаа

и зајакнување на довербата
на граѓаните во институциите
на системот, посочување на
потребата и работа на

можност да научат повеќе за младинскиот активизам и
младинските
политики.
Крај на Март и почеток на Април - Младински образовен
форум, како дел од проектот „Студентски домови без

можните реформи во судските
постапки, зголемувањето на

корупција“, организира циклус обуки во државните студентски
домови: „Стив Наумов“, „Гоце Делчев“ и „Кузман Јосифовски-

практичните знаења на
студентите на право,

Питу“.
На ден 17.04.2019 година Институтот за Европска Политика

зајакнување на улогата и
капацитетот на невладините

ЕПИ спроведе

организации и друго.
Коалицијата воедно се залага

презентира четвртиот нацрт - Извештај во сенка за Поглавје 23
развиен од страна на Институт за европска политика (ЕПИ) и

до еднаков пристап до
правдата на сите граѓани на

Хелсиншки
комитет
за
На 17.04.2019 година Младински

Република Македонија преку
давање на бесплатна правна

започна првото изборно студентско предавање. Зборните
студентски предавања се организирани во рамки на Проектот

помош.

за образовни центри за советување и алумни стипендисти на
Фондациите Отворено Општество. Целта е алумни

презентација

на

Дијалогот

за

политика

„Реформите во Поглавјето 23“. Целта на настанот е да се

човекови
образовен

права.
форум го

стипендистите, преку своето стекнато знаење на различни
престижни универзитети и факултети, да придонесат кон развој
на општествениот дискурс помеѓу младите во државата, преку
нивно информирање за релевантни општествени теми. Првото
предавање од циклус предавањата се одржа на 16.04.2019
година, второто предавање 28.05.2019, третото на 05.06.2019
додека пак во текот на месеците јуни – јули, МОФ ќе се
организираат уште 2 предавања поврзани со различни
општествено
релевантни
тематики.
На 11.04.2019 и 19.04.2019 година Македонското здружение

на млади правници одржа отворени денови во Кичево и Ресен
каде се разговараше за правните проблеми со кои се соочуваат
граѓаните на овие две општини и начините на кои МЗМП може
да
им
помогне.
Младински ултурен центар (официјален УНЕСКО младински
клуб) по седми пат се вклучува во одбележувањето на
Меѓународниот ден на џезот 30-ти април со организирање на
концерт на Оливер Јосифовски Квартет во вторник 30-ти април
2019
година.
Од 8 Мај 2019 година започнаа обуките на Македонското
здружение на млади правници за постапување со ранливи
категории на лица-странци" која се одржа во Охрид. На обуката
присуствуваат претставници од Центар за управување со
кризи, Министерство за труд и социјална политика, Центрите
за социјална работа, претставници од Специјалната единица
за борба со трговија на луѓе и криумчарење мигранти при
МВР(Task Force), претставници на мобилните тимови за борба
против трговија со луѓе како и претставници на меѓународните
и
национални
невладини
организации.

Од 10 Мај 2019 година во Охрид се одржа обука за раководење
со проектен циклус како дел од програмата за менторска
поддршка на граѓански организации, на која учество зедоа
20 претставници од 15 граѓански организации. Програмата
за менторска поддршка е дел од проектот „Правна помош и
поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост
Европската
На

на

18.05.2019

граѓански

организации“

година Младински

финансиран од
унија.

образовен

форум

МОФзаедно со Радио МОФ спроведуваат осма конференција
под назив ENGAGE во Кино Култура – Скопје. По осми пат,
домашни и странски активисти споделуваат знаења и искуства
на теми поврзани со граѓанска ангажираност, активизам на
јавен простор, слобода на говор, социјална правда, животна
средина, човекови права, права на животни, култура и
можностите за граѓанска мобилизација. Преку ENGAGE, МОФ
и Радио МОФ се стремат да го подигнат нивото на
информираност кај граѓаните, нивната присутност и активно
делување, како онлајн така и во физичкиот простор.
На 23.05.2019 година Институт за европска политика
(ЕПИ)одржува конференцијата насловена како „Поглавје 23:

македонското сидро или едро?“ во организација на Институтот
за европска политика и Хелсиншкиот комитет за човекови
права. Целта на конференцијата е да поттикне отворена
дебата помеѓу граѓанските организации, националните
институции и експертите за имплементацијата и текот на
реформите во Поглавјето 23 – правосудство и темелни права,
во
Република
Северна
Македонија.
Во
Мај
2019
година Младинскиот
Образовен
Форумзапочнува со Школа за претприемништво „Од идеја до
стартап“. „Од идеја до стартап“ е 4-месечна школа за
претприемништво која ја посетуваат триесетина млади. Преку
неделни средби, учесниците учат за претприемништвото, како
да станат лидери, но и тимски играчи, како најдобро да ги
презентираат своите идеи и да ги понудат на пазарот. Школата
е дел од проектот „Ангажирање на приватниот сектор во
образование
партнерство

за
со

претприемништво“,
спроведуван
во
ЕПИ,
а
е
поддржан
од
CIPE.

На 31.05.2019 година се одржа јавна промоција на Проектот за
правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела
имплементиран од страна на Македонското здружение на
млади правници во партнерство со СОС Детско село
Македонија.
На 7.06.2019 година Советот за превенција на малолетничка
деликвенција

СППМД спроведува

четврта

национална

работилница за третман на деца во терористички контекст - со
цел да ги обучи полициските службеници кои работат директно
на прашања за малолетничка деликвенција од целата земја!
Поддржано
од
Амбасадата
на
САД
во
Скопје!
Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот
Ангажирање на младите за студентски и младински политики,
поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија,
организира дводневен тренинг за градење на капацитети за
средношколско и студентско учество наменет за средношколци
од четврта година на 27 и 28 јуни, во Хотел Водно – Скопје.
Целта на овој тренинг е средношколците од четврта година,
односно идните студенти да се запознаат со студентското
организирање и да ја препознаат неговата важност и улога во
текот
на
нивното
идно
студирање.
На 17.06.2019 година Институтот за европска политика
(ЕПИ) во соработка со Албанскиот институт за меѓународни
студии и Европското движење Србија организираа панелдискусија насловена „Европската интеграција на Западен
Балкан: Наоѓање реалистична насока во услови на променлива
цел“.
На 18.06.2019 година Субверзивен фронт спроведува обука
за недискриминација со директор(к)ите на центрите за
социјална работа. Почетниот збор го имаше Министерката

Мила Царовска која сподели за новините во Законот за
спречување и заштита од дискриминација, и колку е значајна
оваа
обука
во
понатамошното
препознавање
на
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и/или
родов идентитет. Обуките се дел од партнерството со
Министерството за труд и социјална политика со кое
Субверзивен фронт има потпишано меморандум за соработка.
Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) во
партнерство со Здружението за развој на младите ФАКТОР, на
12 и 13 јуни, 2019 во Маврово, организираа дводневна обука
на
тема
„Младинско
новинарство“.
Младински образовен форум на 12.06.2019 се одржа панелдискусијата

„Можности

и

бариери

за

младинско

претприемништво и вработување во приватниот сектор во
Северна Македонија“ посветен на младинската вработеност,
претприемништвото и образованието за претприемништво.
Настанот претставуваше можност да се претстават и
дискутираат наодите и препораките од истражување кое беше
изработено од страна на Институтот за европска политика
(ЕПИ).
Македонското здружение на млади правници на 20.06.2019
година во аулата на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје го одбележа Меѓународниот ден на бегалците. На
настанот се обратија Моника Сандри, претставник на UNHCRSkopje, Проф. д-р. Сашо Ѓорѓиевски, претставник на правната
клиника Бегалци, мигранти, лица без државјанство и криза на
човековите права ; Љупка Новеска Андоновска, претставник на
Македонско здружение на млади правници; и претставник на
Здружение
на
Новинари.

Контактирајте не на:
Коалиција на здруженија на граѓани сите за правично судење
ул. Македонија 11/2-10
1000 Скопје
Р. Македонија
+38926139874
contact@all4fairtrials.org.mk
www.all4faitrials.org.mk

