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ВОВЕД
Анализите на домашните и меѓународните институции во делот на затворскиот систем укажуваат на
загрижувачка стапка на пораст на повратници во казнено-поправни установи, како и зголемен број
на осудени лица кои злоупотребуваат дроги или алкохол, што укажува на степенот на ефикасност на
системот на извршување на санкциите и дали истиот ја остварува неговата основна цел-ресоцијализација
и социјална адаптација.
Со цел подобрување на состојбите за извршување на санкциите Националната стратегија за Европска
интеграција на Република Македонија изготвена од страна на Владата наРепублика Македонија како
една од целите го поставува следното:
“Подобрување во имплементацијата на Европските стандарди во затворскиот систем, Европските
затворски правила на Советот на Европа, Минималните стандарди и правила за третман на осудени
лица на Обединетите нации и Конвенцијата за превенција од тортура и нечовечко постапување, ќе
бидат главна цел во наредниот период, преку подобрување на условите за престој во институциите,
почитување на загарантирените права на осудените воопшто и обезбедување на високо квалитетен
третман и ресоцијализација”.
Исполнувањето на оваа стратешка цел на Владата на Република Македонија ги мобилизира сите
релевантни институции вклучени во системот на извршување на санкциите во државата, а понудена е
и соработка со странски експерти и институции со цел изготвување на Стратегија за ресоцијализација
и социјална адаптација на осудени лица, која во значителна мера треба да ја подобри состојбата во
затворскиот систем во Република Македонија.
Стратешкиот план на Управата за извршување на санкции како развоен и реално спроведлив документ
за една од приоритетните цели го има зацртано подобрувањето на процесот на ресоцијализацијата
и социјалната адаптација на осудените лица согласно меѓународните стандарди. Од тие причини се
наметнува потребата од изготвување на Стратегија за ресоцијализација и социјална адаптација на
осудени лица кои издржуваат казна затвор која во наредните две години треба во значителна мера да
помогне во надминување на слабите страни.
Проект е изработен од страна на Управата за извршување на санкции при Министерството за правда
на Република Македонија со финансиска подршка од ОБСЕ Набљудувачка мисија во Скопје - оддел за
владеење на правото.

ВИЗИЈА
Подобрување на процесот на ресоцијализација на осудените лица врз основа на почитување на
личноста на осудениот согласно меѓународните стандарди.

МИСИЈА
Професионален и мултидисциплинарен пристап во процесот на ресоцијализација согласно
меѓународните стандарди кој ќе обезбеди успешна ресоцијализација и социјална адаптација на
поединецот по издржувањето на казната.
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ПРВ ДЕЛ: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СТРЕТЕГИЈАТА

ВТОР ДЕЛ: АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
НА СТРАТЕГИЈАТА

1.1. ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

1.1. ПРОСТОРНИТЕ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Со Уставот на Република Македонија им се гарантираат основните и права и слободи на сите граѓани
на Република Македонија вклучувајќи ги и осудените лица во согласност со меѓународните стандарди.
Осудените лица имаат право на соодветен третман за време и по издржувањето на казната затвор.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1.2. ПРИСПОСОБУВАЊЕ КОН ПОТРЕБИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛНИ ГРУПИ
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИ

Овој принцип подразбира планирање на посебни мерки на третман за различни целни групи , имајќи
ги во вид индивидуалните потреби на осудените лица директно поврзани со криминално поведение.
Наведениот принцип, исто така вклучува развој и примена на програми за одредени специфични групи
на осудени лица:










лица кои злоупотребуваат дроги;
лица кои злоупотребуваат алкохол;
осудени лица за сексуални деликти;
осудени лица со насилно однесување;
осудени лица за кривични дела со елементи на насилство;
помлади полнолетни осудени лица;
осудени лица-жени;
осудени лица на доживотен затвор;
осудени лицa –малолетници.

КПУ

КПД ОД ЗАТВОРЕН ВИД

КПД ОД ОТВОРЕН ВИД

КПД ИДРИЗОВО СО
ОТВОРЕНО ОДД. ВЕЛЕС

КПД СТРУГА

КПД ШТИП

Шематски приказ 1:
КПУ во Република Македонија

ЗАТВОР КУМАНОВО
СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ К. ПАЛАНКА

ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА
ЗАТВОР ПРИЛЕП
ЗАТВОР БИТОЛА

1.4. ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
Принципот на ефикасност и ефективност бара навремено, успешно и квалитетно преземање на мерки и
активности, кои ќе обезбедат успешна имплементација на стратегијата преку употреба на истражување,
употреба на расположливи материјални и човечки ресурси, најдобрите постоечки практики, следење
на резултатите и евалуација.

ЗАТВОР СКОПЈЕ

ЗАТВОР СТРУМИЦА

1.3. КООРДИНАЦИЈА И УЧЕСНИЧКИ ПРИСТАП
Овој принцип подразбира интензивна и конструктивна соработка во рамките на казнено-поправните
установи, како и соработка со други надворешни партнери партнери (Народен правобранител,
Судовите, Министерство за образование и наука, Министерство за здравство, Министерство за труд и
социјална политика, Невладини организации) кои директно или индиректно се вклучени во процесот
на ресоцијализација и социјална адаптација на осудените лица.

КПУ ОД ПОЛУОТВОРЕН ВИД

ЗАТВОР ОХРИД
*КПУ - казнено поправна установа
*КПД - казнено поправен дом

ЗАТВОР ТЕТОВО

1.5. ОДРЖЛИВОСТ
Стратегијата е базирана врз основа на јасно дефинирани цели и расположливи човечки и материјални
ресурси, при што сите активности се насочени кон постигнување на посакуваните резултати кои ќе
бидат применливи и одржливи на долг временски период.
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Во Република Македонија постојат единаесет казнено-поправни установи, од кој две се од
затворен вид: КПД Идризово и КПД Штип. КПД Струга е од отворен вид. Останатите осум се од полуотворен
вид и тоа се : Затвор Скопје, Затвор Куманово со отворено одделение Крива Паланка, Затвор Струмица,
Затвор Гевгелија, Затвор Прилеп, Затвор Битола, Затвор Тетово и Малолетнички Затвор- Охрид.
Генерално од анализата на моментната поставеност и просторните услови со кои располагаат
КПУ, може да се заклучи дека: не постојат одделенија за прием и отпуст освен во КПД Идризово
каде постои и функционира приемното одделение; не постои физичка одделеност на примарните
сторители со повратници, непостојат простории за задоволување на верски потреби, кога станува збор
за постоење на библиотеки, простории каде на осудените лица им е овозможено да остваруваат право
на посети, простории за реализирање на слободни активности и работилници во најголем дел од КПУ
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постојат и функционираат. Што се однесува до постоење на просторија каде се реализира образовниот
процес на осудените лица , иако при анализата се доби податокот дека во помал број установи постојат
вакви простории сепак мораме да нагласиме дека најголемиот процент од осуденичката популација е
опфатена со основното образование, бидејќи вакви простории постојат во установите каде најголем број
од осудените лица ја издржуваат казната затвор. Во установата постои развиен систем на погодности,кој
мотивирачки делува на поведението на осудените лица,меѓутоа не постои стандардизиран критериум
за времето кога осуденото лице за прв пат ке се стекне со можноста да ја користи погодноста.
Единствено во рамките на КПД Идризово функционира женско одделение, кое физички е
одделено од делот каде осудените лица од машки пол ја издржуваат казната затвор. Горенаведената
анализа се однесува и на женското одделение, а согласно потребите на женската популација во
гравидната состојба постои просторија за мајка со дете. Исто така треба да е нагласи дека изречената
казна малолетнички затвор на малолетните лица од женски пол се спроведува во истото одделение.

Од табела.2 може да се види од вкупниот број вработени во секторот за ресоцијализација (62 лица) во
КПУ забележително е дека 14 се социјални работници, 8 се педагози, 11 се психолози , а преостанатиот
број (29 лица) се несоодветен стручен кадар.
1.2. Структура на осудени лица
Направените анализи во делот на бројот и структурата на осудените лица кои во моментот
издржуваат казна затвор во КПУ во Република Македонија говорат дека 2195 лица издржуваат казна
затвор, од кои 1.236 лицa се примарни осудени лица, а 959 лица се повратници. Во анализата не е
утврден процентот на осудени лица кои се јавуваат како специјални повратници заради непостоење на
такви податоци во сите пресуди.

Табела 1: Предвиден број на вработени според систематизација во секторот за ресоцијализација во КПУ
PCF employees

Idrizovo

Bitola

Stip

Ohrid Struga Prilep

Gevgelija Strumica Kumanovo Tetovo Skopje

Приказ на бројна состојба на повратници
и примарни осуденици во КПУ

Total

Anticipated number
of staff according
to the systematization

43

5

9

3

6

4

5

5

7

9

11

107

Employed

26

4

5

2

4

3

3

3

2

4

6

62

956
1236

Што се однесува до човечките ресурси во секторот за ресоцијализација од предвидениот број на
вработени според систематизацијата 107, моментално се вработени само 62 лица, што јасно укажува на
недостатокот од стручен кадар во секторот за ресоцијализација во КПУ.
Табела 2 : Стручно образование на кадарот вработен во секторот за ресоцијализација КПУ
КПУ кадар
Социјални
работници

5

Педагог

5

1

1
2

2

2

1

2

14

1

1

8

1

11

1

6

1

1

1

1

1

Социолог

3

Воена академија

3

Педагошки факултет

4

Професор по
историја

2

Професор по
географија

1

1

Професор по
физичко

1

1

Правен факултет

1

1

1

1

Професор по
одбрана

Политички науки
Средно
образование
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2
1

3

Психолог

Дефектолог

Повратници

Идризово Битола Штип Охрид Струга Прилеп Гевгелија Струмица Куманово Тетово Скопје Вкупно

1

4

КПУ
Идризово Битола Штип Охрид Струга Прилеп Гевгелија Струмица Куманово Тетово Скопје Вкупно
специфични групи

3

Зависници од дрога

2

1
1

1

3

досегашните редовни и специјални мерки кои се применуваат во процесот на ресоцијализација и
социјална адаптација на осудените лица не ја постигнуваат саканата цел.
Табела.3 Специфични групи на осудени лица

1

1

            Загрижувачка е бројката осудени лица повратници , што само по себе е показател дека

4

1

1

Примарни осуденици

5

400

23

7

8

25

22

4

16

/

8

/

513

Насилство

14

4

11

2

/

11

1

3

1

/

13

60

Сексуални
деликти

71

9

28

2

8

10

3

6

2

6

3

148

Доживотен
затвор

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27

Анализата укажува на голем број на осудени лица кои злоупотребуваат дрога и други психотропни
супсатнции, голем број на осудени лица кои кривичните дела ги сториле со елементи на насилство, кривични
дела од областа на сексуалните деликти како и осудени лица осудени на казна доживотен затвор.
Заради низата специфичности кај осуденичката популација се наметнува потребата од изготвување
на програми за третман на специфичните групи на осудени лица, кои во моментот недостасуваат.
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· со Министерството за здравство соработката е на задоволително ниво имајќи го во вид фактот дека

1.3. Меѓусекторска соработка

редовно се спроведуваат систематски прегледи, тестирања за ХИВ, сида, хепатит, сифилис, ТБЦ за
сите осудени лица. Во женското одделение исто така редовно се прават гинеколошки испитувања.
Како недостаток може да се спомене недоволната соработка на Министерството за здравство со
Центрите за социјални работи во постпеналниот период.

Во сите КПУ со оглед на сложеноста и обемот на работите систематизирани се следните сектори: сектор
за ресоцијализација, сектор за обезбедување, ,сектор за здравствена заштита, стопанско-инструкторски
сектор и извршно–управен и финансиски сектор.
Иако повеќето КПУ укажуваат на потребата од постоење на горенаведените сектори, сепак моментната
состојба покажува дека не функционираат, а во некои установи поради недостаток на кадровски и просторни
услови работите на оделни сектори ги врши едно или повеќе лица.
Во установите каде се формирани и егзистираат наведените сектори соработката е оценета како
недоволна и неструктурирана или со навлегување во надлежностите на друг сектор.

· со Невладините организации оценета е на позитивно ниво. Во изминатиот период реализирани се
повеќе проекти во Казнено поправните установи кои се однесуваат на едукација на персоналот
(спречување на конфликти,превенција и заштита од ХИВ и сида, обука за намалување на стресот
при работата како и едукативни предавања организирани за осудените лица за превенција од
сексуално преносливи болести, туберкулоза, спречување на конфликти,организирање на
повеќе курсеви за стекнување на вештини.

Шематски приказ 2 : Mеѓусекторска соработка

Шематски приказ 3: Соработка со надворешни партнери

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
СУДОВИ

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

КПУ

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИ

СЕКТОР ЗА
РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

СТОПАНСКО-ИНСТРУКТОРСКИ
СЕКТОР

СЕКТОР ЗА
ЗДРАВСТВО

СЕКТОР ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

КПУ

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

ИЗВРШНО-УПРАВЕН
ФИНАНСИСКИ СЕКТОР

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.4.Соработка со надворешни институции
Соработката со надворешните институции вклучени во процесот на ресоцијализација на осудените
лица оценета е како недоволна, формална, а со некои од надлежните институции воопшто ја нема или е на
незадоволително ниво, така што:
со судовите е оценета како недоволна , заради недоволна реализацијата на судскиот надзор.

·
· со Народниот правобранител соработката оценета е како задоволителна. Воспоставена е солидна 		

комуникација , а се со цел заштита на правата на лицата кои издржуваат мерка притвор и осудените лица.

· со Центрите за социјални работи соработката се остварува на основното и елементарно ниво и тоа
во насока на еднократна парична помош и во регулирањето на односот родител – дете.

· со Министерството за образование и наука соработката е оценета како незадоволителна, од причини
што од страна на Министерството за образование и наука не се обезбедува потребниот кадар
и средства за спроведување на процесот на образование во КПУ и ВПУ во Република Македонија.
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1.4. Правна рамка
Правната рамка која го овозможува реализирањето на процесот на ресоцијализација во пенитенцијарните
установи е определена со следните законски и подзаконски акти :













Уставот на Република Македонија ;
Законот за извршување на санкциите ;
Закон за кривична постапка ;
Европски затворски правила ;
Минимални стандарди за постапување со осудени лица на Обединетите Нации;
Европска конвенција за човекови права ;
Европска конвенција за превенција од тортура и нечовечко однесување;
Правилник за Куќен ред на осудените 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 ;
Правилник за определување на надоместок за работа на осудените лица ;
Упатство за видовите и начините на третман ;
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Упатство за работа на осудените лица надвор од Установата ;
Програма за постојано стручно оспособување на службените лица во КПУ;
Кодекс за однесување на службените лица ;
Упатство за водење на матична евиденција (водење на стручно досие) ;

1.4.1.СТРАТЕШКИ ОРИЕНТАЦИИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА
Во досегашната практика дијагностицирани се недостатоци во подзаконските акти кои го регулираат
спроведувањето на процесот за ресоцијализација.
Согласно препораките на Европските затворски правила а во правец на надминување на постоечката
состојба неопходна е измена и дополнување на постоечките како и создавање на нови подзаконски акти:











Правилник за Куќен ред на осудените лица;
Правилник за прогресирање и репрогресирање;
Правилник за условите, критериумите и постапката за одобрување и начинот на користење на
погодностите;
Правилник за определување на критериуми за класификација;
Упатство за водење на матична евиденција (водење на стручно досие – потреба од дополнување;
Упатство за постапување во приемно одделение со осудени лица во приемно одделение;
Упатство за реализирање на конференциски средби ( начин, зачестеност);
Упатство за спроведување и евалуација на редовни програми;
Упатство за спроведување и евалуација на посебни програми;
Упатство за постапување при отпуст на осудени лица.

2.6. SWOT- АНАЛИЗА
Во рамките на проценката на состојбата изработена е SWOT- анализа која претставува самооценување
на човечките, просторните и материјалните ресурси на КПУ, како и на постоечката правна рамка во Република
Македонија.
SWOT-анализата укажува што треба да се преземе да се подобрат силните страни , да се елиминираат
слабите страни, да се остварат предизвиците и да се оневозможат заканите или во најмала мера де се намали
нивното влијание
СИЛНИ СТРАНИ

· хуман однос кон осудените лица
· развиен систем на погодности
· организација на работата на осуде-

· формирање на тимови за процена на

· отпуштање на осуденото лице по

· стандардизирани процедури за прием
· стандардизирани редовни програми
· воведување на средно образование
специфични
· стандардизирани
програми
· вклучување на внатрешното

ните лица надвор од установата.

одлука на Директорот на
Установата и пред истекот на казната.

· комуникација со надворешниот свет
и институции

· соработка со народен правобранител
· соработка со невладини организации
· добра мрежа на центри за
Социјална работа
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ПРЕДИЗВИЦИ

ризик и изработка на план на казната

· примена на соодветна метода за процена на ризик

обезбедување во дневниот распоред
на активностите на осудените лица

· подготовка за отпуст на осудени лица

STRENGTHS

CHALLENGES

behavior towards the convicted
of teams for risk assessment
·dhuman
· establishment
persons
and preparation of a plan for the sentence
· developed system of benefits
of an appropriate method
· application
for risk assessment
of the work of the convicted
· organization
persons outside of the facilities.
· standardized admission procedure
of the convicted persons upon
· dismissal
the decision of the director of the facility
· standardized regular programs
prior to the expiration of the sentence
· introduction of secondary education
with the external world
· communication
and the institutions
· standardized specific programs
· cooperation with the Ombudsman
of the internal security in
· involvement
with the non
· cooperation
the daily activities of the convicted persons
governmental organizations
of the dismissal for the
· preparation
organized network of the Centers for
· well
convicted
persons
Social Affair

ТРЕТ ДЕЛ : ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЈАТА
1.1 ГЛАВНА СТРАТЕШКА ЦЕЛ
Главна стратешка цел на Стратегијата за ресоцијализацијата и социјалната адаптација на осудени лица
е подобрување на системот за ресоцијализација и социјална адаптација во КПУ во Република Македонија, со
преземање на системски мерки и активности во областа на едукација, меѓусекторска соработка и следење,
со цел подобрување на пеналниот и постпеналниот третман .

1.2.ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЈАТА
Посебна цел 1
Воведување на стандардизирани процедури
за постапување при прием на осудени лица
Резултат 1: Основани приемни одделениија во сите КПУ.
Активност :
Обезбедување човечки, материјални и финансиски ресурси за основање на приемни одделенија.
Носители: Министерство за правда, Управа за извршување на санкции, КПУ.
Период на реализација: 2010 -2012 година.
Резултат 2: Изготвено Упатство за постапување со осудени лица во приемно одделение.
Активност:
 Формирање на работна група за изработување на упатство за постапување со осудени лица во
приемното одделение.
 Изготвување на упатство за постапување во приемното одделение.
 Едукација за употреба на упатсвото.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Период на реализација: 2010 година.
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Резултат 3: Променета содржина на стручно досие .
Активности:
 Формирање на работна група која ќе работи на промена на содржината на стручното досие.
 Ревидирање на обрасците кои влегуваат во стручното досие.
 Изготвување на стандардизиран образец – план на казна.
 Едукација и обука на кадарот во КПУ.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Период на реализација: 2010 година.
Резултат 4: Изготвени стандардизирани обрасци за проценка на ризикот на осудените лица.
 Активности:
 Формирање на работни групи за изготвување на обрасци за проценка на ризик.
 Изготвување на обрасци за проценка на ризикот.
 Едукација и обука на стручниот кадар од приемното одделение за примена на обрасците за
проценка на ризик.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Период на реализација: 2010 година.
Резултат 5: Изготвен Правилник за определување на критериуми за класификација и определување
		 на третманот на осудените лица.
Активности:
 Формирање на работна група за изработка на правилник за определување на критериуми за
		 класификација на осудени лица.
 Изготвување на правилник за класификација на осудени лица.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Период на реализација: 2010 година.

Посебна цел 2
Воведување на стандардизирани редовни програми
за третман на осудени лица во КПУ

Резултат 1: Обезбеден работен ангажман на осудените лица во согласност со општествените текови и
		 капацитетите на установите, психофизичките способности и интересот на осудените лица.
Активности :
 Oбезбедување на работно ангажирање за осудени лица во и надвор од установата.
 Изнаоѓање и воведување на работен ангажман во установите и одделенијата од затворен тип.
 Зајакнување на контролата при работен ангажман на осудени лица надвор од установата.
Носители: КПУ, Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: Континуирано.
Резултат 2: Организирано образование на осудени лица кои имаат желба да се образуваат и стекнување
со валидни диплома.
Активности:
 Обезбедување на просторни и материјални услови заради непреченоодвивање на активностите
 Поврзани со образовниот процес во установите.
 Обезбедување на соодветен наставен кадар кој ќе ја спроведува наставата.
 Стекнување со дипломи кои ќе бидат валидни и надвор од затворот.
Носители: Министерство за образование и наука, Управа за извршување на санкции ,
КПУ и други установи кои извршуваат воспитно-образовна дејност.
Временска рамка: Континуирано.
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Резултат 3: Обезбедени програми за развивање на способности, вештини и умеења за одредени
занимања кај осудените лица.
Активности:
 организирање на разновидни курсеви за образование по занимање
и стекнување на осудените со соодветни сертификати.
Носители: Министерство за образование и наука, други установи кои извршуваат
воспитно-образовна дејност.
Временска рамка: Континуирано.
Резултат 4: Организирано и конструктивно користење на слободното време на осудените во КПУ.
Активности:
 Обезбедување на просторни услови за реализација на активности.
 Збогатување на фондот на книги во библиотеките.
Носители: Управа за извршување санкции, КПУ и Невладини организации.
Временска рамка: 2010-2011 година.
Резултат 5: Изготвен Правилник за условите, критериумите и постапката за одобрување и начинот на
користење на погодностите.
Активности
 Формирање на работна група за изготвување на Правилникот за условите, критериумите и
постапката за одобрување и начинот на користење на погодностите.
 Изготвување на Правилникот за условите, критериумите и постапката за одобрување и начинот
на користење на погодностите.
Носители: Управата за извршување санкции.
Временска рамка: 2010 година.
Резултат 6: Слободно остварување на верските потреби.
Активности:
 Обезбедување и опремување на простории за задоволување на верските потреби. 		
Носители: КПУ.
Временска рамка: 2010 – 2012 година.

Посебна цел 3
Воведување на стандардизирани програми
за специфични третмански групи

Резултат 1: Изготвена психо-социјална програма за третман на осудени лица кои злоупотребуват дроги и
други психотропни супстанци.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година
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Резултат 2: Изготвена програма за третман на осудени лица кои злоупотребуваат алкохол.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата за
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.

Резултат 7: Изготвена програма за третман на помлади полнолетни осудени лица.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година

Резултат 3: Изготвена програма за третман на осудени лица за сексуални деликти.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата.
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.

Резултат 8: Изготвена програма за третман на осудени лица -жени.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.

Резултат 4: Изготвена програма за третман на осудени лица со насилно однесување.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.
Резултат 5: Изготвена програма за третман на осудени лица за кривични дела со елементи на насилство.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.
Резултат 6: Изготвена програма за третман на осудени лица- малолетници.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.
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Резултат 9: Изготвена програма за третман на осудени лица на доживотен затвор.
Активности:
 Формирање на работна група за изготвување на програмата
 Изготвување на програмата.
 Изготвување на упатство за имплементација на програмата.
 Едукација и обука на соодветен стручен кадар.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 -2012 година.

Посебна цел 4
Воведување стандардизирана подготовка за отпуст на
осуденото лице
Резултат 1: Формирани отпусни одделенија во сите КПУ.
Активности
 Обезбедување човечки, материјални и финансиски ресурси за основање на одделенијата за
отпуст.
Носители: Управа за извршување на санкции, КПУ
Временска рамка: 2010 -2012 година
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СТРАТЕГИЈА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА АДАПТАЦИЈА
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012

Посебна цел 5
Подобрување на постпеналниот прифат на осудените лица
кои издржале казна затвор
Резултат 1: Изготвен водич и стандарди за работа на стручните лица од Центрите за социјлна работа на
Република Македонија за постапување со лица кои издржале казна затвор.
Активност
 Формирање на работна група за изготвување на водичот и стандардите
 Изготвување на водичот и стандардите
 Едукација и обука на стручните кадрите во центарите за социјални работи на Република
Македонија.
Носители: Министерство за труд и социјална политика, ЈУ Завод за социјални дејности.
Временска рамка: 2010-2011 година.

Посебна цел 6:
Подобрување на ефикасноста на кадарот вклучен во реализирање
натретманот на осудените лица во КПУ

Резултат 1: Електронско водење и мрежно поврзување на целокупниот пенитерцијален систем.
Активности
 Воведување на хардверска подршка.
 Надоградување на постоечката софтверска подршка.
 Едукација на кадрите за електронското водење
Носители: Управа за извршување на санкции, КПУ.
Временска рамка: 2010-2012 година.
Резултат 2: Активно учество на секторот за обезбедување во процесот на ресоцијализација.
Активности
 Формирање на работна група за донесување на упатство за вклучување на секторот за
обезбедување .
 Изготвување на упатството за вклучување на секторот за обезбедување.
 Едукација и обука на секторот за обезбедување
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010 – 2011 година.
Резултат 3: Ефикасна меѓусекторска соработка преку организирани и структурирани конференциски
средби.
Активности
 Формирање на работна група за изготвување на упатство кое ќе го уредува начинот и динамиката
на конферециските средби
 Изготвување на упатството за употреба на конферециските средби
 Едукација на затворскиот персонал за начинот и употребата на упатството.
Носители: Управа за извршување на санкции.
Временска рамка: 2010-2012 година.
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СТРАТЕГИЈА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА АДАПТАЦИЈА
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012

Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА
РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА
АДАПТАЦИЈА НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР

Скопје
2010 година
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26
ВРЕМЕНСКА РАМКА

ИНДИКАТОРИ

Изготвување на стандардизиран
образец-план на казна

Посебна цел 1

НАДЛЕЖНИ
ИНСТИТУЦИИ
/УИС
ОРГАНИЗАЦИИ
јули 2010г.

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
јули 2010г.

Изготвен стандардизиран
образец-план на казна

ИНДИКАТОРИ

Број на ревидирани обрасци

Решение за формирање на работна
група

март 2010г.

Формирање на работна група
Ревидирање
на обрасците кои
АКТИВНОСТИ
влегуваат во стручното досие

Број на спроведени едукации и број на
едуциран кадар

континуирано

Изготвено упатство

Решение за формирање на работна
група

Број на основани
приемни одделенија

Едукација за употреба на
упатството

јули 2010г.

УИС

Изготвување на упатство

2010-2012

март 2010г.

МП, УИС и КПУ

Формирање на работна група

Обезбедување
човечки,материјални и
финансиски ресурси за основање
на приемни одделенија

УИС

УИС

УИС

УИС

Посебна цел 2

МП, УИС и КПУ

јули 2010г.

јули 2010г.

октомври
март
2010г.2010г.

континуирано

мај
јули2010г.
2010г.

континуирано
март 2010г.

јули 2010г.

март 2010г.
2010-2012

Изготвен стандардизиран
образец-план на казна

Број на спроведени едукации и број на
едуциран кадар
Изготвен Правилник за определување
Решение
за формирање
на работна
на
критериуми
за класификација
и
група
определување
на третманот на
осудените лица
Број на ревидирани обрасци

Број на спроведени обуки и едукации
и
број на за
остручени
лицана работна
Решение
формирање
група
Решение за формирање на работна
група
Изготвено упатство

Решение за формирање на работна
група
Број на основани
приемни одделенија
Број на изготвени обрасци за проценка
на ризик

МОН

КПУ
УИС

Посебна цел 2

УИС
УИС,КПУ

континуирано

континуирано
октомври 2010г.

континуирано
мај 2010г.

Обезбедени просторни
и материјални
условизавоопределување
КПУ
Изготвен
Правилник
на критериуми за класификација и
определување на третманот на
осудените лица
Број на обезбеден соодветен
наставен кадар

Број на спроведени контроли при
Решениеангажман
за формирање
на работна
работен
на осудени
лица
група од установата
надвор

Број на изготвени обрасци за проценка
на ризик
Број
на работно ангажирани осудени
лица во установите и одделенијата од
Број на спроведени
обуки и едукации
затворен
тип
и број на остручени лица
јули 2010г.
континуирано
континуирано

Решение
за формирање
на работна
Број
на работно
ангажирани
осудени
групаво и надвор од установата
лица
март
2010г.
континуирано
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континуирано

Збогатување на фондот на

континуирано

2010-2012

октомври 2010г.
континуирано

мај 2010г.
континуирано

континуирано
континуирано

2010-2011
континуирано

континуирано

континуирано

континуирано

Изготвена психо-социјална

Посебна цел 3

кои извршуваат
воспитно-образовна
дејност

КПУ
МОН и други установи

кои извршуваат
воспитно-образовна
дејност

МОН и други установи

МОН
УИС

УИС,КПУ,НВО
КПУ

КПУ

УИС,КПУ

кои извршуваат
воспитно-образовна
дејност

МОН и други установи

Обезбедување
на просторни
ВОВЕДУВАЊЕ
НА СТАНДАРДИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТРЕТМАНСКИ ГРУПИ
2010-2011
КПУ
услови за реализација на
активности
Формирање на работна група
декември 2010г.

Обезбедување и опремување на
простории
за задоволување
на
Организирање
на разновидни
верските
курсеви запотреби
образование по
занимање и стекнување на
осудените со соодветени
сертификати

Стекнување
кои ќе
Изготвувањесо
надипломи
Правилникот
бидат валидни и надвор од
затворот

Формирање
на на
работна
група
Обезбедување
соодветен
наставен кадар

Збогатување на фондот на
Обезбедување
на просторни и
книги
во библиотеките
материјални
услови

Обезбедување на просторни
Зајакнување
на контролата
услови за реализација
на при
работен
ангажман на осудени
активности
лица надвор од установата

Обезбедување на работно
Организирање
на разновидни
нгажирање за осудени
лица во и
курсеви
заустановата
образование по
надвор од
занимање и стекнување на
осудените
соисоодветени
Изнаоаѓање
воведување на
сертификати
работен ангажман во установите и
одделенијата од затворен тип

Број на донесени нови книги во

Број на обезбедени простории за
реализирање на активностите
Решение за формирање на работна
група

Број на обезбедени
и
опремени
простории
Број
на спроведени
курсеви за
образование по занимање и број на
стекнати соодветни сертификати

Изготвен Правилник
Број на стекнати валидни дипломи

Решение за формирање на работна
групана обезбеден соодветен
Број
наставен кадар

Број на донесени нови книги во
Обезбедени
просторни
библиотеките
и материјални услови во КПУ

Број
за
Број на
на обезбедени
спроведени простории
контроли при
реализирање
на активностите
работен
ангажман
на осудени лица
надвор од установата

Број на работно ангажирани осудени
лица
воспроведени
и надвор одкурсеви
установата
Број на
за
образование по занимање и број на
стекнати соодветни сертификати
Број на работно ангажирани осудени
лица во установите и одделенијата од
затворен тип

МОН и други установи
Стекнување со дипломи кои ќе
кои извршуваат
Број на стекнати валидни дипломи
бидат валидни и надвор од
континуирано
воспитно-образовна
затворот
ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНИ
РЕДОВНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО КПУ
дејност

Изговување на Правилник
Обезбедување на соодветен
наставен кадар

Формирање на работна група
Обезбедување на просторни и
материјални услови

Едукација и обука
на стручниот
Зајакнување
на контролата
при
кадар одангажман
приемно одделение
работен
на осудени
лица надвор од установата

Изготвувањеина
обрасци зана
Изнаоаѓање
воведување
проценкаангажман
на ризикво установите и
работен
одделенијата од затворен тип

Обезбедување на работно
Формирањезанаосудени
работналица
група
нгажирање
во и
надвор од установата

Број на спроведени обуки и едукации
Едукација
и обука
кадарот во
ВОВЕДУВАЊЕ
НАнаСТАНДАРДИЗИРАНИ
РЕДОВНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТМАН
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО КПУ
континуирано
и број на едуциран кадар
КПУ

Изготвување на стандардизиран
образец-план на казна

Изговување
Ревидирањена
наПравилник
обрасците кои
влегуваат во стручното досие

Формирање на работна група

Едукација за употреба на
Формирање на работна група
упатството

Формирање на работна група
Едукација и обука на стручниот
кадар од приемно одделение
Изготвување на упатство

Формирање на работна група
Обезбедување
човечки,материјални и
финансиски ресурси
за основање
Изготвување
на обрасци
за
проценка
наодделенија
ризик
на приемни

Организирано и конструктивно
користење на слободното време
на осудените во КПУ

Слободно остварување на
Обезбедени програми за
верските
потреби
развивање
на способности,
вештини и умеења за одредени
занимања кај осудените лица

Организирано образование
Изготвен
Правилник
заимаат
на
осудените
лица кои
условите,критериумите
желба
да се образуваат и
постапката
за со
одобрување
и
стекнување
валидни
и
начинот на користење на
дипломи
погодностите

Посебна цел 1

НАДЛЕЖНИ
ИНСТИТУЦИИ
/ ОРГАНИЗАЦИИ

Број на спроведени обуки и едукации
Едукација и обука на кадарот во
континуирано
број на едуциран кадар
КПУ
ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПРИЕМ НА ОСУДЕНИиЛИЦА

Обезбедени програми за
Обезбеден
ангажман на
развивање работен
на способности,
осудените
во согласност
со
вештини и лица
умеења
за одредени
занимања кај осудените
општествените
текови и лица
капацитетите на
установите,психофизичките
способности и интересот на
Организирано
осудените
лицаи конструктивно
користење на слободното време
на осудените во КПУ

Изготвен Правилник
за определување на
критериуми за класификација
и определување на третманот
на
осудените лица
Организирано
образование
на осудените лица кои имаат
желба да се образуваат
и стекнување со валидни
дипломи

АКТИВНОСТИ

ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПРИЕМ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Обезбеден работен ангажман на
осудените лица во согласност со
Изготвени
стандардизирани
општествените
текови и
обрасци
за проценка
на
капацитетите
на
ризикот
на осудените лица
установите,психофизичките
способности и интересот на
осудените лица

Променета содржина
на стручно досие

Основани приемни
одделенија во сите КПУ
Изготвени стандардизирани
обрасци за проценка на
ризикот на осудените лица
Изготвено Упатство
за постапување со
осудени лица во
Изготвен одделение
Правилник
приемно
за определување на
критериуми за класификација
и определување на третманот
на осудените лица

Променета содржина
на стручно досие

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изготвено Упатство
за постапување со
осудени лица во
приемно одделение

Основани приемни
одделенија во сите КПУ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

СТРАТЕГИЈА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА АДАПТАЦИЈА
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012
СТРАТЕГИЈА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА АДАПТАЦИЈА
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012
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Изготвена програма
за третман на осудени

Изготвена програма
за третман на осудени
лица-жени

Изготвена програма
за кривични дела со
елементи на насилство

Изготвена програма за
третман на помлади
полнолетни осудени лица

Изготвена програма за
третман на осудени лица
со насилно однесување

Изготвена програма
за третман на осудени
лица-малолетници

Изготвена програма
за третман на осудени лица
за сексуални деликти

Изготвена програма
за кривични дела со
елементи на насилство

Изготвена програма за
третман на осудени лица
кои злоупотребуваат алкохол

Изготвена програма за
третман на осудени лица
со насилно однесување

Изготвена програма
за третман на осудени лица
за сексуални деликти
Изготвена психо-социјална
програма за третман на
осудени лица кои
злоупотребуваат дроги и
др.психотропни супстанции

Изготвен Правилник за
условите,критериумите и
постапката за одобрување
и начинот на користење на
погодностите
Изготвена програма за
третман на осудени лица
кои злоупотребуваат алкохол
Слободно остварување на
верските потреби

Организирано
и конструктивно
Изготвена
психо-социјална
користењезанатретман
слободното
програма
на време
на осудените
осудени
лица во
коиКПУ
злоупотребуваат дроги и
др.психотропни супстанции

Обезбедени програми за
развивање на способности,
вештини и умеења за одредени
занимања кај осудените лица

Слободно остварување на
верските потреби

Изготвен Правилник за
условите,критериумите и
постапката за одобрување
Организирано образование
и начинот на користење на
на осудените лица кои имаат
погодностите
желба да се образуваат
и стекнување со валидни
дипломи

Обезбеден работен ангажман на
осудените лица во согласност со
општествените текови и
Организирано и конструктивно
капацитетите на
користење на слободното време
установите,психофизичките
на осудените во КПУ
способности и интересот на
осудените лица

Обезбедени програми за
развивање на способности,
вештини и умеења за одредени
занимања кај осудените лица

воспитно-образовна
дејност

МОН и други установи
кои извршуваат
КПУ

МОН

2010-2012
континуирано

октомври
2010г.
континуирано

мај
2010г.
континуирано

континуирано

2010-2011
континуирано

КПУ

УИС

Посебна цел 3

континуирано

февруари 2011г.
2010-2012

октомври
февруари 2010г.
2011г.

Формирање на работна група
Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Изготвување на програмата
Едукација и обука на соодветен
стручен
кадарна Упатство за
Изготвување
имплементација на програмата
Формирање на работна група
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар
Изготвување на програмата
Формирање на работна група
Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Изготвување на програмата
Едукација и обука на соодветен
стручен
кадарна Упатство за
Изготвување
имплементација на програмата
Формирање на работна група
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар
Изготвување на програмата
Формирање на работна група
Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Изготвување на програмата

Формирање на работна група
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар
Изготвување на програмата

Едукација и обука на соодветен
стручен
кадарна Упатство за
Изготвување
имплементација на програмата

Изготвување на програмата
Формирање на работна група
Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Изготвување на програмата

Формирање на работна група
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар

Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Изготвување на програмата
Едукација и обука на соодветен
стручен
кадарна Упатство за
Изготвување
имплементација на програмата

февруари 2011г.
декември 2010г.

Изготвување на програмата
Формирање на работна група

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

февруари 2011г.

февруари 2011г.

декември 2010г.

февруари 2011г.

континуирано

декември 2010г.

континуирано
февруари 2011г.

Изготвена програма

Изготвено упатство
Изготвена програма
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица
Изготвено упатство
Решение за формирање на работна
група
Број на спроведени едукации и обуки и
број на остручени лица
Изготвена програма
Решение за формирање на работна
група
Изготвено упатство
февруари 2011г.
февруари 2011г.

декември 2010г.

Изготвена програма
Решение за формирање на работна
група

Решение за формирање на работна
група
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица

Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица
Изготвено упатство

февруари 2011г.

декември 2010г.
континуирано

континуирано
февруари 2011г.

февруари 2011г.
февруари 2011г.

февруари 2011г.
декември 2010г.

декември 2010г.
континуирано

Решение за формирање на работна
група
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица
Изготвена програма
Решение за формирање на работна
група
Изготвено упатство
Изготвена програма

Изготвено упатство
Изготвена програма
Број на спроведени едукации и обуки и
број на остручени лица
Изготвено упатство
февруари 2011г.
февруари 2011г.
континуирано
февруари 2011г.

Изготвена програма
Решение за формирање на работна
група

Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица
Изготвено упатство
Решение за формирање на работна
група
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица
Изготвена програма
Решение за формирање на работна
група
Изготвено упатство
Изготвена програма
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица
Изготвено упатство
Решение за формирање на работна
група
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица

Изготвена програма
Решение за формирање на работна
група
Изготвено упатство
Изготвена програма

Решение за формирање на работна
група

Изготвено
упатство
Број на обезбедени
и опремени простории
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица

Изготвен Правилник
Изготвена
програма

Број на спроведени едукации и обуки
и
број на за
остручени
лицана работна
Решение
формирање
група
Решение за формирање на работна
група

Број на донесени
нови книги во
Изготвено
упатство
библиотеките

Решение за формирање на работна
група
Број на обезбедени простории за
реализирање на активностите
Изготвена програма

Број на спроведени курсеви за
образование по занимање и број на
стекнати соодветни сертификати

Број
на
Број
на обезбедени
стекнати
валидни дипломи
и
опремени
простории

Број на обезбеден
соодветен
Изготвен
Правилник
наставен кадар

Решение
за формирање
Обезбедени
просторни на работна
група
и материјални услови во КПУ

Број на
на спроведени
контроли
при
Број
книги во
работендонесени
ангажманнови
на осудени
лица
библиотеките
надвор од установата

Број
простории
за
Број на
на обезбедени
работно ангажирани
осудени
реализирање
на активностите
лица во установите
и одделенијата од
затворен тип

февруари 2011г.
декември 2010г.

декември 2010г.
континуирано

континуирано
февруари 2011г.

февруари 2011г.
февруари 2011г.

континуирано
февруари 2011г.

февруари 2011г.

февруари 2011г.

декември 2010г.
континуирано

УИС

февруари 2011г.
декември 2010г.

Формирање на работна група
Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Изготвување на Програмата
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар
Изготвување на Упатство за
имплементација на програмата
Формирање на работна група
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар

Изготвување на програмата

декември 2010г.
Формирање на работна група
ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТРЕТМАНСКИ ГРУПИ

Изготвување
наиУпатство
за на
Обезбедување
опремување
имплементација
на
програмата
простории за задоволување
на
верските потреби
Едукација и обука на соодветен
стручен кадар

Изготвување на Правилникот
Изготвување на програмата

декември 2010г.

УИС

Формирање на работна група

континуирано
февруари 2011г.

февруари 2011г.

континуирано
мај 2010г.

УИС,КПУ,НВО

УИС

КПУ

декември 2010г.
2010-2011

Едукација и обука на соодветен
стручен кадар
Формирање на работна група

Изготвување
Упатствоназа
Збогатување на фондот
имплементација
на програмата
книги во библиотеките

Формирање на работна група
Обезбедување на просторни
услови за реализација на
активности на Програмата
Изготвување

Посебна цел 3
Организирање на разновидни
МОН и други установи
курсеви за образование по
кои
извршуваат
занимање и стекнување на
континуирано
воспитно-образовна
ВОВЕДУВАЊЕ
НА СТАНДАРДИЗИРАНИ
осудените
со соодветени
дејност ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТРЕТМАНСКИ ГРУПИ
сертификати

Обезбедување
и опремување
Стекнување со дипломи
кои ќена
простории
за задоволување
бидат валидни
и надвор од на
верските
потреби
затворот

Обезбедување
соодветен
Изготвување
нана
Правилникот
наставен кадар

УИС

КПУ

УИС,КПУ,НВО

Зајакнување на
Збогатување
на контролата
фондот
на при
работен ангажман
на осудени
книги
во
библиотеките
лица надвор од установата
Обезбедување
просторни
Формирање
на на
работна
групаи
материјални услови

КПУ
УИС,КПУ

Обезбедување на просторни
Изнаоаѓање
и воведување
услови
за реализација
на на
работен ангажман во установите и
активности
одделенијата од затворен тип

Организирање на разновидни
МОН
и другиПРОГРАМИ
установи ЗА ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО КПУ Број на спроведени курсеви за
ВОВЕДУВАЊЕ
НА СТАНДАРДИЗИРАНИ
РЕДОВНИ
курсеви
за образование
по
образование по занимање и број на
кои извршуваат
занимање и стекнување на
континуирано
стекнати соодветни сертификати
воспитно-образовна
осудените
со
соодветени
дејност
Обезбедување на работно
Број на работно ангажирани осудени
сертификати
континуирано
нгажирање за осудени лица во и
лица во и надвор од установата
надвор од установата

дејност
Посебна цел 2

СТРАТЕГИЈА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА АДАПТАЦИЈА
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012
СТРАТЕГИЈА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА АДАПТАЦИЈА
НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012
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Посебна цел 4
УИС

УИС

Посебна цел 5

УИС, КПУ

декември 2010г.

континуирано

2010-2012

февруари 2011г.

Решение за формирање на работна
група

Изготвено упатство
Број на формирани отпусни
одделенија
Број на спроведени едукации и обуки
и број на остручени лица

Изготвена програма

Решение за формирање на работна
група

Број на
на спроведени
спроведени едукации
едукации и
и обуки
обуки
Број
и број
број на
на остручени
остручени лица
лица
и

Изготвено упатство

Изготвена програма

Решение за
за формирање
формирање на
на работна
работна
Решение
група
група

Број на
на спроведени
спроведени едукации
едукации и
и обуки
обуки
Број
и број
број на
на остручени
остручени лица
лица
и

Изготвено упатство
Изготвено упатство

Изготвена програма
програма
Изготвена

Решение за
за формирање
формирање на
на работна
работна
Решение
група
група

Број на спроведени едукации и обуки и
Број
на остручени
спроведенилица
едукации и обуки
број на
и број на остручени лица

Изготвено упатство
Изготвено упатство

Изготвена програма
Изготвена програма

Решение за формирање на работна
Решение
за формирање на работна
група
група

Број на спроведени едукации и обуки
Број
нана
спроведени
и обуки
и број
остручени едукации
лица
и број на остручени лица

Изготвено упатство
упатство
Изготвено

Изготвена програма
Изготвена програма

Решение за формирање на работна
Решение
за формирање на работна
група
група

Број
Број на
на спроведени
спроведени едукации
едукации и
и обуки
обуки и
и
број
остручени
лица
број
нана
остручени
лица

Изготвено упатство
Изготвено упатство

Изготвена програма

Посебна цел 4

МТСП, ЈУ Завод за
социјални дејности

Изготвен
водич и стандарди
Број на спроведени
едукации и обуки
и број на остручени лица
Број на спроведени едукации и обуки и
број на остручени лица
континуирано

Решение за формирање на работна
група
Изготвено упатство
2010-2011
континуирано

2010-2011
февруари 2011г.

Посебна
цел 6 ЗА ОТПУСТ НА ОСУДЕНОТО ЛИЦЕ
ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНА
ПОДГОТОВКА

Изготвување на водичот и
Едукација
и обука на соодветен
стандардите
стручен кадар
Едукација и обука на стручните
кадри во ЦСР

Изготвување
наработна
Упатствогрупа
за
Формирање на
имплементација на програмата

ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТПЕНАЛНИОТ ПРИФАТ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖАЛЕ КАЗНА ЗАТВОР
Изготвена програма
Изготвување на програмата
февруари 2011г.

Формирање на работна група

Изготвување
нана
Упатство
за
Обезбедување
човечки,
имплементација
на програмата
материјални и финансиски
ресурси за основање на
Едукација
обука
на соодветен
одделенијаи за
отпуст
стручен кадар

ВОВЕДУВАЊЕ
НА СТАНДАРДИЗИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА ОТПУСТ
НА ОСУДЕНОТО
ЛИЦЕ
Изготвување
на програмата
февруари
2011г.

декември 2010г.

континуирано
континуирано

Едукација
Едукација и
и обука
обука на
на соодветен
соодветен
стручен
стручен кадар
кадар
Формирање на работна група

февруари 2011г.
февруари 2011г.

февруари
февруари 2011г.
2011г.

Изготвување
Изготвување на
на Упатство
Упатство за
за
имплементација
имплементација на
на програмата
програмата

УИС
УИС

декември 2010г.

Формирање на работна група
Формирање на работна група
Изготвување на програмата
Изготвување на програмата

континуирано
континуирано

Едукација
Едукација и
и обука
обука на
на соодветен
соодветен
стручен
стручен кадар
кадар

февруари
февруари 2011г.
2011г.
февруари 2011г.
февруари 2011г.

УИС
УИС

декември
декември 2010г.
2010г.

Изготвување
Изготвување на
на Упатство
Упатство за
за
имплементација
имплементација на
на програмата
програмата

Изготвување на програмата
Изготвување на програмата

Формирање
Формирање на
на работна
работна група
група

континуирано
континуирано

Едукација
Едукација и
и обука
обука на
на соодветен
соодветен
стручен
стручен кадар
кадар

февруари 2011г.
февруари 2011г.

декември 2010г.
декември 2010г.

континуирано
континуирано

февруари
февруари 2011г.
2011г.

февруари 2011г.
февруари 2011г.

декември 2010г.
декември 2010г.

континуирано
континуирано

февруари 2011г.
февруари 2011г.

февруари 2011г.

февруари 2011г.
февруари 2011г.

УИС
УИС

УИС
УИС

УИС
УИС

Изготвување на Упатство за
Изготвување
на Упатство
за
имплементација
имплементација на
на програмата
програмата

Изготвување
Изготвување на
на програмата
програмата

Формирање
Формирање на
на работна
работна група
група

Едукација и обука на соодветен
Едукација
и обука на соодветен
стручен кадар
стручен кадар

Изготвување на Упатство за
Изготвување
на Упатство
за
имплементација
на програмата
имплементација на програмата

Изготвување на програмата

Формирање на работна група
Формирање на работна група

Едукација и обука на соодветен
Едукација
и обука на соодветен
стручен кадар
стручен кадар

Изготвување на Упатство за
Изготвување
на Упатство
за
имплементација
на програмата
имплементација на програмата

Изготвување на програмата

Едукација и обука на секторот за
обебедување

Изготвување
на упатството
Едукација
и обука
на стручните
кадри во ЦСР

Формирање на
Формирање
наработна
работнагрупа
група
за донесување на упатство за
вклучување на секторот за
Изготвување
обезбедувањена водичот и
стандардите

УИС
Посебна цел 6

МТСП, ЈУ Завод за
социјални дејности

континуирано

септември 2010г.
континуирано

2010-2011

2010-2011
јуни 2010г.

Изготвено
упатство едукации и обуки и
Број на спроведени
број на остручени лица
Број на спроведени едукации и број на
остручени лица

Изготвен водич и стандарди

Решение за формирање на работна
група
Решение за формирање
на работна група

Едукација
на кадрите
за
на спроведени едукации и број
континуирано
ПОДОБРУВАЊЕ
НА ПОСТПЕНАЛНИОТ
ПРИФАТ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
КОИ ИЗДРЖАЛЕ КАЗНА ЗАТВОР Број
на остручени лица
електронско водење

Активно учество на секторот за
обезбедување во процесот на
ресоцијализација
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Изготвување на упатството

Формирање на работна група
за донесување на упатство за
вклучување на секторот за
обезбедување

УИС

септември 2010г.

јуни 2010г.

Број на спроведени едукации и број на

Изготвено упатство

Решение за формирање
на работна група

Формирање на работна група за
ПОДОБРУВАЊЕ
НА НА ЕФИКАСНОСТА
ВКЛУЧЕН ВО РЕЛИЗИРАЊЕ НА ТРЕТМАНОТ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
ВО КПУ
изготвување
на упатство коеНА
ќе КАДАРОТ
го
Решение
за формирање
јуни 2010г.
уредува начинот и динамиката на
на работна група
конференциските средби
Ефикасна меѓусекторска
Воведување на хардверска
Воведена хардверска поддршка
2010-2012
поддршка
соработка преку организирани и
Изготвување
на
упатство
за
Електронско
водење
и мрежно
структирирани
конференциски
Изготвено упатство
УИС
септември 2010г.
употреба
на конференциските
Надоградување
на постоечката
УИС, КПУ
поврзување
на целокупниот
средби
2010-2012
Надоградена софтверска поддршка
средби
софтверска поддршка
пенитенцијарен систем
Едукација на затворскиот
Број на
на спроведени
спроведени едукации
едукации и број
Едукација
наначинот
кадритеизаупотребата
Број
континуирано
персонал за
континуирано
на остручени лица
на
упатствотоводење
електронско

Изготвен водич и стандарди за
работа
стручните
лица од ЦСР
Активнонаучество
на секторот
за
за
постапување
со
лица
коина
обезбедување во процесот
издржале
казна затвор
ресоцијализација

Формирани
отпусни одделенија
во сите КПУ

ПОДОБРУВАЊЕ
НА НА ЕФИКАСНОСТА
Обезбедување
на човечки, НА КАДАРОТ ВКЛУЧЕН ВО РЕЛИЗИРАЊЕ НА ТРЕТМАНОТ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КПУ
Број на формирани отпусни
материјални и финансиски
УИС, КПУ
одделенија
2010-2012
ресурси за основање
на
Воведување
на хардверска
Воведена хардверска поддршка
2010-2012
поддршка за отпуст
одделенија
Електронско водење и мрежно
Надоградување на постоечката
УИС, КПУ
поврзување на целокупниот
2010-2012
Надоградена софтверска поддршка
софтверска поддршка
Посебна цел 5
пенитенцијарен систем

Изготвена програма за третман
на осудени лица на доживотен
затвор
Изготвен водич и стандарди за
работа на стручните лица од ЦСР
за постапување со лица кои
издржале казна затвор

Формирани
отпусни одделенија
во сите КПУ

Изготвена програма
за третман на осудени
лица-жени

Изготвена програма за
Изготвена
третман напрограма
помлади за третман
на осудени лица
на доживотен
полнолетни
осудени
лица
затвор

Изготвена програма
програма
Изготвена
за
за третман
третман на
на осудени
осудени
лица-жени
лица-малолетници

Изготвена програма
Изготвена
програма
за кривични
дела со за
третман нанапомлади
елементи
насилство
полнолетни осудени лица

Изготвена програма за
Изготвена
третман напрограма
осудени лица
за третман
осудени
со
насилно на
однесување
лица-малолетници

Изготвена програма
за третман
кривични
со лица
за
надела
осудени
елементи
на деликти
насилство
за сексуални
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Ефикасна меѓусекторска
соработка преку организирани и
структирирани конференциски
средби

Активно учество на секторот за
обезбедување во процесот на
ресоцијализација

Електронско водење и мрежно
поврзување на целокупниот
пенитенцијарен систем

Едукација на затворскиот
персонал за начинот и употребата
на упатството

УИС
континуирано

септември 2010г.

јуни 2010г.

Формирање на работна група за
изготвување на упатство кое ќе го
уредува начинот и динамиката на
конференциските средби

Изготвување на упатство за
употреба на конференциските
средби

континуирано

септември 2010г.

Едукација и обука на секторот за
обебедување

Изготвување на упатството

јуни 2010г.

Формирање на работна група
за донесување на упатство за
вклучување на секторот за
обезбедување

2010-2012
континуирано

УИС

УИС, КПУ

2010-2012

Едукација на кадрите за
електронско водење

Надоградување на постоечката
софтверска поддршка

Воведување на хардверска
поддршка

Број на спроведени едукации

Изготвено упатство

Решение за формирање
на работна група

Број на спроведени едукации и број на
остручени лица

Изготвено упатство

Решение за формирање
на работна група

Број на спроведени едукации и број
на остручени лица

Надоградена софтверска поддршка

Воведена хардверска поддршка
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НА ОСУДЕНИ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ КАЗНА ЗАТВОР 2010-2012

