Здружението ХОПС-Опции за здрав живот
Скопје од 2015 година обезбедува параправна
помош за сексуални работници/чки, а во 2020
развива ваков сервис и за лица кои употребуваат дроги.
Од 2004 година ХОПС обезбедува правна
помош за целните групи, а
од март 2020 година ХОПС е овластено здружение за обезбедување на бесплатна примарна правна помош.
За повеќе информации за услугите обратете се на:
Ул. Христо Смирненски бр. 48/1-6, Скопје
Телефон: 075/ 423-316
www.hops.org.mk
prava@hops.org.mk
Анонимноста и доверливоста на
клиентите е секогаш загарантирана.
СТАНИЦА П.Е.Т. обезбедува: Пополнување на
документација, совети и упатство за остварување на права од здравствена и социјална
заштита, права од вршење на земјоделска
дејност, работни односи, вадење на лична документација, права од домување и сл; помош при
поднесување барања и друга документација до
надлежни институции.
Обратете се во здружението преку:
Избирање на услугата ПОВИКАЈ ИТНА
ПАРАПРАВНА ПОМОШ! На
www. stanicapet.org.mk/
www.facebook.com/stanicapet 075/748–009
075/278-753 во секое времe 24/7;
Лично во просториите на здружението во
Прилеп на ул. Прилепски бранители 24/1 –
мезанин (наспроти поштата); секој работен
ден од 8 до 16 часот.
Услугите на Станица П.Е.Т. се наменети за
лицата од социјално ранливи групи на граѓани,
со посебен фокус на семејствата во социјален
ризик, ромската заедница и лицата од руралните средини.

Проектот Пристап до правда за најмаргинализираните го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со:
Здружение за правна едукација и транспарентност - СТАНИЦА П.Е.Т. - обезбедува правни
насоки и асистенција преку своите правници и
параправници кои работат на територијата на
град Прилеп и околните рурални места.
ХОПС - Опции за здрав живот Скопје - обезбедува параправна, правна и бесплатна правна
помош за сексуални работници и работнички и
лица кои употребуваат дроги. ХОПС обезбедува и судско застапување на стратешки случаи,
како и психо-социјална поддршка на жртвите
во текот на целото судско застапување.

За повеќе

информации
за проектот:

Фондација Отворено
општество - Македонија
Булевар Јане Сандански, 111, Скопје
Тел. 02/2477-188
www.fosm.mk
www.pravnozajakni.mk
www.facebook.com/pristapdopravda

Пристап до правда за
најмаргинализираните!
Проект за заштита на човековите права преку
правно зајакнување и унапредување на пристапот
до правда за најмаргинализираните групи граѓани, со фокус на Роми, луѓе кои користат дроги, сексуални работници, деца и семејства во социјален
ризик и други ранливи заедници.
Оваа публикација е изготвена со финансиска
помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. и ХОПС-Опции за здрав живот
Скопје и на ниту еден начин не ги изразува гледиштата на Европската Унија.
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Параправна помош
Параправната помош ја обезбедува лице
(параправник) кое нема формално правно
образование, но преку низа обуки се
стекнува со знаења и вештини за медијација, организирање, едукација и застапување за унапредување на политиките. Користејќи го стекнатото знаење параправниците обезбедуваат: совети, подготвуваат писмени поднесоци (барања, жалби,
приговори и др.), ги упатуваат, односно ги
придружуваат граѓаните до надлежните
институции, организираат средби со
локалните институции, организираат едукативни работилници за населението, со
цел да им помогнат на луѓето од заедницата да ги остварат своите законски гарантирани права. Параправниците претставуваат мост помеѓу граѓаните и институциите, и притоа нивниот пристап не е решавање на правниот проблем за граѓаните,
туку заедно со нив, на тој начин обезбедувајќи им правно зајакнување и знаење.

Правна

помош

Правна помош – бесплатна за граѓаните кои не
ги исполнуваат законските услови за да добијат
бесплатна правна помош од страна на државата, обезбедена е од правници во организациите
и опфаќа: правно советување, упатување до

институции, изготвување на писмени документи, придружба до институции и правна
поддршка низ процедури и документирање
на случаи.

а
н
т
а
л
п
Бес
правна помош

Бесплатната правна помош се обезбедува

согласно Законот за бесплатна правна помош
од страна на правник или адвокат и може да
биде примарна и секундарна.

Примарната правна помош ја обезбедува
правник во овластено здружение или во
подрачно одделение на Министерството за
правда и опфаќа: иницијален правен совет за
правото на користење на бесплатна правна
помош, општа правна информација, општ
правен совет, помош при комплетирање на
барањето за секундарна помош, помош при
пополнување на формулари и обрасци, составување на претставки до Комисијата за
заштита од дискриминација и до Народниот
правобранител и барања за заштита на
слободи и права до Уставниот суд на РСМ.

Секундарната правна помош се одобрува на
лице кое има потреба од стручна правна помош,
а кое поради финансиската состојба не е во
можност да ги плати трошоците на постапката.
Оваа правна помош ја обезбедува адвокат
платен од државата доколку барателот ги
исполнува следните услови:
месечниот приход на барателот кој живее
сам не го надминува износот на минималната нето плата во РСМ;
доколку живее во заедничко домаќинство заедничкиот месечен приход да не го
надминува износот на минималната нето
плата зголемена за 20% од истата за секој
член на семејството,
барателот и членовите на семејството
имаат во сопственост само еден едностанбен објект или стан во кој живеат;
покрај ова може да имаат во сопственост
една или повеќе физички поврзани катастарски парцели со вкупна површина не
поголема од 300 м² во Скопје или 500 м2
во други општини, односно една или
повеќе катастарски парцели со вкупна
површина не поголема од 5000 м² во
рурални средини и
да имаат само едно моторно возило со
работна зафатнина на моторот не поголема од 1200 кубни сантиметри.

