
Координатор:

Партнер:   

Институт за европска политика (ЕПИ) – Скопјe.  

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија.

Соработници:  Фондација Центар за модернизација на политики – Софија; 
ГОНГ – Хрватска; 
Центар за европски политики – Белград;
Институт Алтернатива – Подгорица. 

 Главна цел: Структуиран придонес за спроведување на принципот на владеење на 
правото во Република Македонија, според Поглавјето 23 од приста- 
пувањето во ЕУ – Правосудство и темелни права. 

Цели:  A. Унапредување на капацитетите на граѓанските организации за истра-  
жување и застапување во доменот на Поглавјето 23 и нивното вмрежување на 
национално и на локално ниво;

Целна група:  Национални и локални граѓански организации  кои дејствуваат во подрачјата 
кои ги опфаќа Поглавјето 23:правосудството, борбата против корупцијата и 
темелните права.  

Крајни корисници:  Мрежа 23+ опфаќа широк спектар на засегнати страни, вклучувајќи ги и 
судските институции, независните тела, како и професионалните здру- 
женија на судии, судската администрација и јавните обвинители.

 Проектот Мрежа 23+ е финансиран од Европската Унија.

Проектот го финансира ЕУ 
преку инструментот на ИПА II 
за поддршка на граѓанското 
општество и медиумите - 
програма за 2014 година 

Б.   Влијание врз процесот на донесување одлуки во областите на Поглавјето 23;

Проектот ги продолжува партнерстватата со државните институции, со 
акцент на:
        •Секретаријат за европски прашања;
        •Министерство за правда;

      

e-mail: network23@network23.mk; +3892 3 280 110 

     

Времетраење на проектот:     01.01.2016 – 31.12.2017 година  

Контакт:     

Главни активности:    A. Столб: Поттикнување
    •Македонија – ресурсен центар на ЕУ (МЕРЦ23) – онлајн база на 
податоци, достапна на: www.merc.org.mk;
       •Проширување на активностите и влијанието на проектот Мрежа 23+ 
преку шема за регрантирање;
     •Одржување обуки за зголемување на капацитетите на постоечките 
организации Мрежа 23+, но и на новите членки.

 

В. Столб: Влијание
        •Анкета за испитување на перцепциите на граѓаните;
        •Интервјуа со претставници на клучни државни институции;
        •Форуми за дискусија и конференција за јавни политики;
        •Комуникација низ традиционалните и социјалните медиуми. 

Б. Столб: Наоди
        •Месечни мониторинг извештаи;
        •Годишни извештаи во сенка;
        •Кратки документи за јавна политика од Поглавјето 23;.

В.  Вклучување на граѓаните во реформските процеси од Поглавјето 23.

•Собрание на Република Македонија (Комисија за европски прашања
 и Национален совет за евроинтеграции). 


