Едукација за човекови права за правните професионалци (ХЕЛП)
во Западен Балкан
Која е целта?
Како дел од програмата на Советот на Европа за едукација за човековите права за правните
професионалци на Западен Балкан, проектот „ХЕЛП за Западен Балкан” придонесува за подобра заштита
на основните права на национално и регионално ниво. Главната цел е да се помогне на правните
професионалци – кои се во првите редови во заштитата на човековите права – да стекнат подобро
разбирање на стандардите за основните човекови права и примената на тие стандарди во секојдневната
работа. Вклучени се националните институции за обука на судии и обвинители, како и адвокатските
комори од Западен Балкан во пошироката ХЕЛП мрежа, во која се опфатени 47 земји-членки на Советот на
Европа и други.

Кој има придобивки од Проектот?
Правни и други (правосудни) професионалци од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна
Гора, Северна Македонија и Србија имаат придобивки од акцијата ХЕЛП, која нуди низа на
различни онлајн курсеви на разни теми за човековите права. Курсевите се отворени за студенти
по право/идни практичари преку платформата ХЕЛП за е-учење, и истите може да се адаптираат
на локалниот контекст и да се прилагодат и за практичарите и за обучувачите.

Како функционира Проектот?
Во соработка со клучни локални чинители, ХЕЛП развива и спроведува низа различни онлајн
курсеви за основните човекови права, кои се наменети за правни и други (правосудни)
професионалци. Курсевите обезбедуваат висококвалитетни и европски најдобри практики
бидејќи истите се изработени со водечки експерти од Советот на Европа, вклучително и
правници од регистарот на Европскиот суд за човекови права.
Курсевите се интерактивни и практични и имаат за цел да се зајакнат знаењата, вештините и
ставовите на практичарите за европските основни човекови права и примената на тие стандарди
во конкретни ситуации. Методологиите за ХЕЛП се лесно прилагодливи на законодавството и
контекстот на корисниците. Преку регионалниот пристап се дава можност на институциите за
обуки да споделуваат најдобри практики за методологијата на обуки за човекови права. Покрај
тоа, на овој начин е олеснета и размената на знаења за стандардите за основните права помеѓу
правните професионалци.

Кои се очекувањата од Проектот?
► Акцијата „ХЕЛП на Западен Балкан“ придонесува за поефикасна и поефективна примена на
стандардите за основните права на локално ниво преку:
► јакнење на капацитетите на правните професионалци за ефективна и доследна примена на
европските стандарди за основните човекови права во секојдневната работа;
► jакнење на капацитетот на локалните чинители, како што се националните институции за обука на
судии и обвинители, адвокатските комори и универзитетите за да даваат висококвалитетни обуки
во областа.

Колкав е буџетот?
► вкупниот буџет за проектот е 800.000 евра
► буџетот наменет за целокупната програма на Хоризонталниот инструмент изнесува околу 41
милион евра (85% од Европската унија, 15% од Советот на Европа)

Како до повеќе информации?
► Платформа за е-учење на Советот на Европа: help.elearning.ext.coe.int
► Програма за едукација за човековите права за правни професионалци на Советот на Европа (ХЕЛП):
интернет страница www.coe.int/help
► Интернет страницата за Хоризонталниот инструмент: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Марија Симиќ, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63
601 337
► Бесник Бака, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, 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 е без предрасуди кон позициите на статусот и е во согласност со УНСЦР 1244 и Мислењето
на ИЦЈ за Декларацијата за независно 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 земјитечленки.

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.
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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 .

