Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за
бесплатна правна помош (БПП)во Северна Македонија
Која е целта?
Целта на проектот е да се зголеми ефикасноста, квалитетот, пристапот и свеста за бесплатната правна
помош во Северна Македонија. Поконкретно, проектот ќе се фокусира на:
► хармонизација на уредбите, политиките и праксата поврзани со бесплатната правна помош во Северна
Македонија;
► градење на капацитетите на главните чинители во оваа област (Министерството за правда,
Адвокатската комора и граѓанските здруженија) вклучувајќи и поструктурирана и континуирана
координација меѓу главните засегнати страни;
► подигање на свеста на јавноста и на засегнатите институции во земјата за да се поддржи подобар
пристап до бесплатната правна помош.

Кој има придобивки од Проектот?
► Директни придобивки ќе имаат барателите на бесплатна правна помош но и сите останати граѓани.
Токму затоа, институциите и владините тела, вклучени во давањето на бесплатна правна помош, ќе
добијат поддршка и помош за градење на нивните капацитети за поефикасен и попристапен систем за
бесплатна правна помош;
► Проектот ги зема предвид специјалните потреби на ранливите групи (жртви на семејно насилство,
деца, Роми и останати малцинства) како и сите контексти што се однесуваат на родот, во сите фази на
спроведувањето на проектот.

Како функционира Проектот?
► Проектот функционирa преку редовна комуникација, размена и соработка со Министерството за
правда, Адвокатската комора, граѓанските здруженија во земјата, центрите за социјална работа и
органите на судскиот систем.
► Се изготвуваат сесии за обуки кои се одржуваат во рамките на проектот, се следи пристапот Обука на
обучувачи за да се постигне поголема одржливост. Во тој процес, ќе се користи и успешно само-учење,
како и пренесување на знаење од колеги на колеги.
► Ќе се користи механизам за координација, за подобрена комуникација и соработка меѓу засегнатите
страни, со цел да се постигне инклузивна и ефикасна размена меѓу разни чинители.

Кои се очекувањата од Проектот?
► Да се хармонизираат правната рамка и политиките во однос на бесплатната правна помош во
согласност со стандардите на Совет на Европа.
► Да се зајакнат капацитетите на давателите на бесплатна правна помош за давање на квалитетни
услуги.
► Да се зголеми пристапот до бесплатната правна помош за граѓаните и да се подобри ефикасноста на
бесплатната правна помош во Северна Македонија.

Колкав е буџетот?
► Вкупниот буџет на проектот е 800 000 евра
► Буџетот распределен за целата програма Horizontal Facility изнесува околу 41 милиони евра (85% се
финансирани од Европската унија, 15% од Советот на Европа)

Како до повеќе информации?
► Координатор на проектот, Рита Мараскалки: Rita.MARASCALCHI@coe.int
► Виш раководител на проектот, Ирена Цуцулоска Јакимовска: Irena.CUCULOSKAJAKIMOVSKA@coe.int
► Асистент на проектот: Anamarija.MITROVSKA@coe.int
► Веб-страница на Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Марија Симиќ, Офицерка за комуникации за Horizontal Facility, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Бесник Бака, Офицер за комуникации за Horizontal Facility, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430

За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција
„Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и Советот
на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во областа на
човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските стандарди,
вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа тригодишна
програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Турција и
Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа од мај, 2019 година.
* Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ
1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

Советот на Европа е водечка организација за човекови
права на континентот. Се состои од 47 земји-членки,
вклучително сите членки на Европската Унија. Сите
земји-членки на Советот на Европа ја потпишаа
Европската Конвенција за Човекови Права, Договорот
за заштита на човековите права, демократијата и
владеење на правото. Европскиот суд за Човекови
Права
ја
надгледува
имплементацијата
на
Конвенцијата кај земјите-членки.
www.coe.int

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги
спојат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно,
изградија зона на стабилност, демократија и
оддржлив
развој,
притоа
зачувувајќи
ја
културолошката различност, толеранцијата и
индивидуалните слободи. Европската Унија е
посветена на споделување на своите достигнувања и
вредности со земји и луѓе надвор од нејзините
граници.
www.europa.eu

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените гледишта
не треба да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни.

