
РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ 

I.                   НАЦИОНАЛЕН  ПРОЕКТ:    

  
1. “Зацврстување на националниот пенитерцијален систем во согласност со меѓународните 
и европските стандарди” 

  
  

Генерални информации 

  

Донатор Холандска амбасада, преку МАТРА програмата; 

  
Период Двегодишен проект/ започна да се имплементира на 1-ви септември 

2009 година , a e предвидено да заврши на 31-ви март 2011 година; 

  
Проектен статус Во тек 
Финансиски 
средства 100.000,00 ЕУР 

Цел Целта на проектот е да се придонесе за засилување на затворскиот 
систем во Македонија во согласност со меѓународните и европските 
стандарди за човекови права со споделување на искуството на 
Холандија, стимулирање на соработката помеѓу персоналот за 
третман и персоналот за безбедност и со помагање при 
запознавањето со проценката на ризикот во затворските установи. 

  
Приоритетна 
област Процесот на ресоцијализација на осудените лица 

Тип на помош  Стручна  

 Во рамките на Проектот во периодот до јуни 2010 година беа реализирани следните 
активности: 



1. Од 16 до 20 ноември 2009 година беше организиарана студиска посета во Холандија на 
седум вработени во Управата за изршување санкции и затворските пилот институции – 
КПД Идризово и  КПД Штип. 

2. На 03 март 2010 година започнаа предвидените циклуси на обуки на дел од вработените 
во секторите за ресоцијализација и за обезбедување во двете пилот установи, Казнено-
поправните домови  Идризово и Штип.  

 - Првиот циклус на обуки се одржа во два дела  

а) првиот дел се одржа од 03 - 05 март и на него присуствуваа 12 вработени од КПД 
Идризово ( шест од секотрот за ресоцијализација и шест од секторот за обезбедување).  

б) вториот дел се одржа од 08 - 10 март, на кој присуствуваа 12 вработени од КПД Штип  ( 
шест од секторот за ресоцијализација и шест од секторот за обезбедување). 

- Вториот циклус на обуки исто  така се одржа во два дела. 

а) првиот дел се одржа  од 26 до 28 мај  

б)  вториот дел се одржа  од 31 мај до втори јуни 2010 година. 
 


