Министерство за правда

РЕЗИМЕ
од Директорот на Управата за извршување на санкциите во
врска со преземените активности кои се однесуваат за
подобрување на третманот на осудените лица

Почитувани,
Управата за извршување на
санкциите согласно своите
надлежности
континуирано
презема крупни реформски
зафати
во
насока
на
подобрување на затворскиот
систем
во
Република
Македонија.
За остварување на поставената визија и мисија на
Управата за извршување на санкции, а тоа е професионално и
ефикасно организирани и управувани казнено-поправни и
воспитно-поправни установи кои во континуитет обезбедуваат
висок степен на ресоцијализирани и интегрирани граѓани во
општеството, преземени се конкретни интервенции во
легислативата, значајни активности за подобрување на
процесот на ресоцијализација на осудените лица, подобрување
на сместувачките капацитети во установите, како и активности
за јакнење на капацитетите на вработените во казненопоправните и воспитно - поправните установи во Република
Македонија.
Поставените предизвици од аспект на подобрување на
процесот на ресоцијализација на осудените лица, Управата за
извршување на санкции ги реализира согласно донесената
Стратегија за ресоцијализација и социјална адаптација на
осудените лица кои издржуваат казна затвор (2010-2012) во која
се дефинирани целите и активностите кои треба да се преземат
за подобрување и развој на затворскиот систем во Република
Македонија од аспект на третманот на осудените лица.
Како резулатат на нашата посветеност и поддршката од
казнено - поправните установи реализирани се активностите
кои се однесуваат на донесување на сите подзаконски акти,
како и воведување на нови методи и техники на постапување со
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осудените лица, што претставува огромен чекор напред во
рамките на оваа област.
Со
задоволство
ве
известувам
дека
започна
имплементацијата на голем број на акти кои се однесуваат на
подобрување на третманот на осудените лица, а со крајна цел
нивна успешна ресоцијализација и социјална адаптација во
општеството.
Секој подзаконски акт е изработен од страна на работна
група составена од претставници на Управата за извршување
на санкциите и претставници од казнено - поправните
установи, со цел создавање на унифицирани критериуми за
третман на осудените лица без разлика во која установа
издржуваат казна затвор и решавање на конкретните
проблеми со кои секторот за ресоцијализација се соочува во
текот на нивното секојдневно работење. Воедно, би сакала да се
заблагодарам на сите членови од работните групи кои
континуирано учествуваа во изработката на актите,
вклучувајќи го нивното вложување и учество во делот на
усогласување со упатствата дадени од Секретаријатот за
законодавство.
Тргнувајќи од горе спомената цел, покрај донесените
акти предвидени во Стратегијата, изменети се и веќе
постоечките правилници и упатства со цел нивно усогласување
со новите критериуми и методи на постапување. Во таа насока
донесени и влезени во сила следните акти:
- Правилник за распоредување, класификација и
разместување на осудените во казнено - поправните
установи;
- Правилник за начинот на користење на погодности на
осудени лица;
- Правилник за времето што треба да го помине и условите
што треба да ги исполни осуденото лице во установата
од определен вид или во соодветно одделение на
установата од општ вид;
- Упатство за определување на видовите и начините на
третман на осудените лица;
- Упатство за употреба на конференциски средби;
- Упатство за учество на секторот за обезбедување во
процесот на ресоцијализација;
- Упатство за условите, начинот и постапката за работно
ангажирање на осудено лица надвор од установата;
- Инструмент за проценка на ризик и Прирачник за негова
употреба.
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Исто така, во насока на почитување и обезбедување на
правото на еднакво постапување со осудените лица во сите
казнено - поправни установи изработен е единствен
унифициран Куќен ред за сите установи и ќе стапи во сила кон
крајот на 2011 година. Овој куќен ред, меѓудругото, содржи
точно дефинирани критериуми посебно во делот на условите
под кои можат осудените лица да користат погодности, точно
дефинирана дисциплинска постапка и други критериуми
значајни за издржувањето на казната затвор на осудените
лица.
Со заедничка координација и заложба на сите вработени
во установите за правилна и доследна примена на сите
горенаведени акти во значителна мера ќе се подобри
работењето на секторот за ресоцијализација и секторот за
обезбедување во казнено-поправните установи што во крајна
мера ќе резултира со подобрување на третманот на осудените
лица.
Исто така, во рамките на проектот “Реконструкција на
казненоказнено-поправните
поправните установи во Република Македонија”,
кој опфаќа обнова, реновирање и изградба на нови објекти во
КПД Идризово, ВПД Тетово, Затвор Скопје и Затвор Куманово
ќе се надминат проблемите со пренатрупаност во казненопоправните установи и значително ќе се подобрат условите за
престој и ресоцијализација на осудените лица. Управата за
извршување на санкциите успешно ги реализира сите фази од
овој проект, при што на 28.05.2011 година започна изградбата на
Затвор Куманово со објекти од вкупна површина од 3000 м2 и
капацитет од 250 лица.
Во насока на остварување на Стратешките цели на
Управата за извршување на санкциите, пред нас се голем број
на предизвици и продолжување на посветена и конинуирана
работа за да обезбедиме затвори според европските стандарди,
успешна ресоцијализација и хумано постапување со осудените
лица и да создадеме оптимални услови за престој и работа на
осудените и вработените лица во казнено - поправните
установи, како и вработување на нови кадри и нивна обука.

ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ,
Лидија Гаврилоска

