РЕЗИМЕ
ПРОЕКТ МРЕЖА 23 +
Проектот е финансиран од ЕУпреку инструментот на ИПА II за поддршка на граѓанското општество и
медиумите - Програма за 2014 година
Координатор на проектот:

Институт за европска политика (ЕПИ)– Скопјe

Партнер на проектот:

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:

Структуриран придонес за вградување на принципот на владеењето на правото во
Република Македонија, содржан во Поглавјето 23 – правосудство и темелни права.

Цели:

1) Унапредување на капацитетите на граѓанските организации за истражување и
застапување базирано врз докази и аргументи во областите покриени со Поглавјето 23
и вмрежување на национално и локално ниво;
2) Влијание врз процесот на донесување одлуки во областите покриени со Поглавјето
23;
3) Вклучување на граѓаните во реформските процеси под Поглавјето 23.

Таргет група:

Членките на Мрежа 23, заедно со национални и локални граѓански организации од
грантовата шема на проектот Мрежа 23 +, активни во областите од Поглавјето 23.

Крајни корисници:

Проектот ќе ги продлабочи веќе воспоставените партнерства со државните
институции, односно Секретаријатот за европски прашања, Министерството за правда
и Собранието на РМ (Комисија за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграции). Дополнително, Мрежа 23 + ќе опфати поширок спектар на засегнати
страни, вклучително судските институции (Врховниот суд, Јавниот обвинител,итн.) и
независните тела кои дејствуваат во оваа област - Судскиот совет, Советот на јавни
обвинители, Народниот правобранител итн. Исто така, цел е да се продлабочи
соработката со професионалните здруженија, какви што се Здружението на судии,
Здружението на судска администрација и Здружението на јавни обвинители.

Очекувани резултати

Зајакнати капацитетите на граѓанските организации истражување базирано на докази
и аргументи, следење, евалуација, застапување и вмрежување во областите покриени
со Поглавје 23;
Придонес кон подобрување на партиципативниот модел на носење одлуки преку
подготовка на извештаи во сенка и препораки за областите покриени со Поглавјето 23;
Зголемен ангажман на граѓаните во процесот на реформите во областа на
правосудството и основните права, преку активностите на граѓанските организации,
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Главни активности:

A.

Прв столб (Вклученост):

Активности поврзани со воспоставување на проектните механизми, како и надградба
на базата на податоци МЕРЦ23 – Македонија – ЕУ ресурсен центар
(www.merc.org.mk). За проширување на Мрежата 23 проектот вклучува тематски
ориентирана грантова шема за јакнење на капацитетите на граѓанските организации.
Партнерските организации ќе подготват работилници наменети за потребите на
постоечките и новите членки на Мрежата 23.
Б.

Втор столб (Наоди):

Активности поврзани со изготвување и објавување на публикации – месечни
мониторинг извештаи, годишни Извештаи во сенка и кратки документи за јавна
политика за областите опфатени со Поглавје 23. Во документите ќе бидат вградени и
препораки за подобрување на јавните политики, што ќе бидат дискутирани на
тематски стручни состаноци на граѓанските организации, националните органи и ЕУ
институциите. Крајниот резултат е структиран придонес на Мрежа 23 во процесот на
партиципативно одлучување.
В.

Трет столб (Влијание):

Активности во насока на комуникација и застапување, насочени на две нивоа –
засегнатите страни, и ангажирањето на граѓаните. Во тој контекст, предвидено е да се
изработи анкета за перцепциите на граѓанитеи интервјуа со претставници на клучни
државни институции. Активностите за застапување вклучуваат соработка со
националните институции и одржување форуми за дискусија на јавни политики и
конференција што се очекува да има пошироко влијание врз избраните учесници. Се
очекува зголемена соработка со Делегацијата на ЕУ и од Директоратот за
добрососедски односи и преговори за проширување. Посебен акцент ќе биде ставен на
комуникациските активности со медиумите, вклучувајќи ги и социјалните медиуми,
како и ангажирање на граѓаните во реформските процеси.

Времетраење на проектот:

01.01.2016 – 31.12.2017

Лица за контакт:
Александар Јованоски, програмски координатор за демократија и владеење на правото
aleksandar.jovanoski@epi.org.mk
+ 389 (2) 3280 100
Лепосава Огњаноска, проектна асистентка
leposava.ognjanoska@epi.org.mk
Неда Чаловска, координаторка за мониторинг
Neda.Calovska@mhc.org.mk
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