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MISIJA 
 

rvata detska ambasada vo svetot - Me|a{i e nevladina 
organizacija ~ija cel e za{tita na decata i nivnite 

prava i zajaknuvawe na NVO dvi`eweto za pravata na deteto vo 
Republika Makedonija. Ambasadata se zalaga za po~ituvawe na 
detskata li~nost preku za{tita na nivnite prava, zastapuvawe na 
najdobri interesi i zbogatuvawe na `ivotot so sodr`ini koi 
detstvoto go pravat sigurno i tvore~ko. Ambasadata gi povrzuva 
decata od razli~ni meridijani i go zbogatuva `ivotot na decata so 
sodr`ini koi detstvoto go pravat sre}no, radosno i tvore~ko. 

P 

 
 
 
OPISEN IZVE[TAJ 
 
Vo tekot na 2006 godina Prvata detska ambasada vo svetot - 

Me|a{i sprovede niza aktivnosti naso~eni kon implementacija na 
Konvencijata za pravata na deteto vo Republika Makedonija. Od niv 
posebno bi gi spomenale slednive:  

 
 
 
0800 1 2222 - BESPLATEN SOS TELEFONSKI BROJ ZA DECA I 

MLADI 
 

SOS telefonot za deca i mladi pri Prvata detska ambasada vo 
svetot-Me|a{i e prv besplaten telefon za deca i mladi vo zemjava, 
koj kontinuirano funkcionira ve}e 14 godini (od 1993). Do sega na 
telefonov se imaat javeno nad 16 000 deca i mladi vo vrska so 
problemi povrzani so nasilstvo (fizi~ko, seksualno i psihi~ko), 
problemi vo semejstvoto, so drugar~iwata, qubovni problemi, li~ni 
problemi i drugi. Od po~etokot do denes na ovoj telefon dobrovolno 
se anga`irani okolku 150 aktivisti,obu~eni studenti i diplomci 
(psiholozi, pedagozi, socijalni rabotnici). Decata i mladite mo`at 
da se javat i da zboruvaat za problemite koi gi imaat sekoj raboten 
den od 8.00 do 20.00 ~asot. 

Vo periodot od 1 januari 2006god do 31 dekemvri 2006 god na 
besplatniot SOS telefon za deca i mladi (0800 1 2222) se imaat  
javeno 704 javuva~i.  

 
• Na tabelata se gleda brojot na obaveni razgovori, brojot na 

povici, vkupniot broj na povici za sekoj mesec poedine~no, kako 
i brojot na javuva~ite od `enski i od ma{ki pol.    
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MESEC BROJ NA 
RAZGOVORI 

@ENSKI MA[KI BROJ NA 
POVICI 

januari 57 36 21 68 
februari 78 59 19 81 
mart 84 55 29 52 
april 80 55 25 49 
maj 70 47 23 70 
juni 82 55 25 63 
juli 47 36 11 49 
avgust 69 53 14 69 
septemvri 56 45 11 58 
oktomvri 27 25 1 28 
noemvri 34 27 7 45 
dekemvri 20 21 4 22 
VKUPNO 704 514 190 / 
 

• Na tabelata se gleda procentualnata zastapenost na naj~estite 

vidovi na problemi  poradi koi javuva~ite se obratile do SOS 

slu`bata vo izminatite 12 meseci 

 

 
VID NA PROBLEM BROJ NA 

RAZGOVORI 
PROCENTI 

1.   Zloupotreba i nasilstvo 126 18% 
o Fizi~ko nasilstvo 50 39.7% 
o Seksualno nasilstvo 26 20.63% 
o Psihi~ko nasilstvo 15 11.90% 
o Doma{no nasilstvo 35 27.77% 

2.   De~ko/devojka relacii  
(seksualnost i seksualni relacii)      

136 19.31% 
 

3.   Psihosocijalno, mentalno i 
fizi~ko zdravje 

110 15.62% 

4.   Informacii za SOS telefonot 54 7.7% 
5.   Familijarni odnosi 63 8.94% 
6.   Pravni raboti 42 5.96% 
7.  Koristewe i zloupotreba na 
psihoaktivni supstancii 

33 4.68% 

8.  Finansiska pomo{ 36 5.11% 
9.   U~ili{ni problemi 20 2.84% 
10.   Odnosi pome|u vrsnici 26 3.7% 
11.  Bezdomnici/ bazi~ni potrebi 10 1.42% 
12.   Komercijalna eksploatacija 
(prostitucija, pedofilija, pitawe 
itn) 

12 1.7% 

13.  Drugo 36 5.11% 
VKUPNO 704 100% 
 

o Javuva~i od `enski pol imalo  514 (73%), od ma{ki pol imalo 

190 (27%).  
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o Od grafikonot mo`e da se vidi procentualnata zastapenost na 
javuva~ite po starosni kategorii. 
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Najmnogu javuva~i imalo od Skopje 345 (49%), potoa od Prilep 
121(17.18%), od Veles 38 (5.4%), Bitola 31 (4.4%), Struga 9 (1.21%), 
Kumanovo 12 (1.7%), Sv Nikole 8 (1.1%), Ohrid 41 (5.82%), Ko~ani 5 
(0.71%), Vinica 5 (0.71%), Tetovo 4 (0.56%), Kavadarci 4 (0.56%), [tip 
4 (0.56%), Probi{tip 6 (0.85%), Zajas 2 (0.28%), Ki~evo 3 (0.42%), 
Gevgelija 2 (0.28%), Strumica 5 (0.71%), Star Dojran 3(0.42), Radovi{ 1 
(0.14%) i od neidentifikuvana lokacija 55 (7.81%).  
 
 

Realizirani aktivnosti 
• SOS telefonot sklu~i dogovor za sorabotka so SOS telefonot 

za prevencija od trgovija so lu|e (0800 11111) koj funkcionira 
vo ramki na Otvorena porta, i so SOS INFO Droga/sida  (0800 1 
4444).Izrabotkata na zaedni~kiot flaer na trite besplatni 
linii se realizira{e so pomo{ na UNICEF. 

 
• Be{e odr`ana obuka na desetina novi volonteri koi mu se 

priklu~ija na timot na SOS volonteri. Obukata ja dr`ea 
volonteri koi podolgo vreme volontiraat na telefonot i 
koordinatorot na telefonot. Temite na obukata bea: koristewe 
i zloupotreba na psihoaktivni supstancii, seksualnost i 
seksualno prenoslivi bolesti, detskite prava i nivnoto 
kr{ewe, zloupotreba i nasilstvo nad decata, drugi problemi so 
koi se sre}avaat decata i dr.  

• Vo ramki na obukata za volonteri bea poseteni pove}e SOS 
telefoni, vladini i nevladini organizacii so koi na{iot 
telefon sorabotuva, me|u koi: Linija za semejno nasilstvo, 
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• Zaedno so SOS linijata za prvencija od trgovija so lu|e i SOS 
linijata za droga, od 20 do 23 juni 2006 be{e odr`an trening za 
volonterite od ovie tri linii. Celta na treningot be{e 
volonterite da se zapoznaat so temite i oblastite so koi ne se 
vo direkten, kako i razmena na iskustvata pome|u samite 
volonteri so cel podobrivawe na sorabotkata i koordinacijata 
pome|u SOS liniite. 

• Od 7 do 12 fevruari 2006 godina Gordana Pirkovska Zmijanac - 
program menaxerka na PDASM i Maja Korubin - Koordinator na 
SOS telefonot za deca i mladi,  u~estvuvaa na vtoriot 
evropski sostanok na CHI (Child Helpline International), 
me|unarodna mre`a na SOS telefoni za deca i mladi, odr`an 
vo Budimpe{ta. Na sostanokot be{e razgovarano za aktuelni 
temi od oblasta na rabotata na SOS telefonite i bea doneseni 
idnite ~ekori koi se planira da se sprovedat vo narednite 
{est meseci.  

• Vo izminative 12 meseci u~estvuvavme na nekolku TV i radio 
emisii na: A1 televizija, Sitel, Makedonsko radio i drugi, a 
prilozi za SOS telefonot izlegoa vo pove}e vesnici i 
spisanija, me|u koi: Dnevnik, Ve~er, Vest, Nova Makedonija, 
Vreme, Utrinski vesnik, Pogled i drugi. 

• Vo mesec septemvri be{e anga`iran Stanislav Petkovski spec. 
po medicinska psihologija da vr{i obuka na novite i starite 
volonteri na SOS telefonot 

 
 
 

 
 
Ve}e edna godina postavena e besplatnata telefonska linija (0800 

1 2222) od strana na Makedonski telekomunikacii. So ovaa linija se 
postigna SOS telefonot da stane podostapen za decata i mladite, 
posebno onie od poniskite socijalni sloevi. Na ovaa besplatna linija 
mo`e da se javat i oni na koi im e isklu~en telefonot poradi 
neplateni smetki. 
   Osven od Makedonski telekomunikacii, rabotata na SOS 
telefonot e poddr`ana i od Stopanska banka, od koja dobivavme 
finansiska pomo{ za del od tro{ocite za lice za koordinacija vo 
vremetraewe od edna godina. 

 
Ovaa godina SOS telefonot sklu~i dogovor za partnerstvo so SOS 

telefonot od Irska  koj funkcionira vo ramki na nevladinata 
organizacija za prvencija na nasilstvoto vrz decata - ISPCC. So toj 
dogovor ISPCC se obvrza deka }e pokrie del od buxetot potreben za 
SOS telefonot za deca  mladi i deka }e pripremi trening za 
obezbeduvawe na samoodr`livost na telefonot.  
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Od juli 2006 kako na{ poddr`uva~ be{e i Peksim - kompjuteri, koj 

{est meseci gi pokriva{e tro{ocite za rabotata na SOS telefonot.  
 
Im blagodarime 

 
 
 

BESPLATNA PRAVNA POMO[ PRI PDAS - ME\A[I 
 
 
 Во пероиод од 01.07.2006 до 15.12.2007 правната служба во  ПДАС 
водеше вкупно  11 случаи по кои сме повеле постапка пред надлежни 
органи. Инаку бројот на случаи што побарале правен совет од правната 
служба за што немало потреба од водење на било каква постапка е 
поголем и приближно брои15 случаи вкупно. 
 При превземањето на случаите правната служба се користи со  
СОС телефонот на кој се пријавуваат поголем број од случаите, потоа 
изор на информации претставуваат јавните медиуми како и  граѓаните кои 
самоиницијативно доаѓаат во Амбасадата да пријават случај и други 
начини. 
 Во својата работа правната служба соработува со Центрите за 
социјална заштита, со службите за Јавна безбедност, потоа со Народниот 
Правобрнител, со Јавниото Обвинителство и други државни органи и 
социјални установи.  
 Случаи проследени во правната служба на ПДАС - Меѓаши за овој 
прериод: 

* Телесна повреда на малолетно девојче со куршум од непознат 
сторител.  

На 12.07.2006 г. од страна на ПДАС - Меѓаши до Јавното 
Обвинителство беше поднесена Кривична пријава за телесна повреда 
против непознат сторител/и. Жртва во овој случај е осумгодишно девојче 
во чија нога залетал кршум истралан од непознат правец. За среќа 
куршумот претходно удрил во бетонски зид и по одбивањето кршумот  го 
погодило девојчето. Поради оваа околност истрелот не го довел здравјето 
на девојчето во голема опасност, но последиците од претрпениот страв не 
се занемарливи.  

Како извор на информација ни послужи напис во дневниот весник 
"Дневник" од 7 јули 2006 год. 

*Недозволено егзибициониистичко однесување на постар човек 
пред малолетни девојчиња. 

Анонимен јавувач пријави на СОС телефонот егзибиционистичко 
однесување на соседот Р.Ш пред малолетни девојчиња во зградата. 
Јавувачката исто така изрази и загриженост поради можноста Р.Ш да го 
пројавува своето патплошко однесување и пред неговите малолетни 
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внуки со кои наводно останувал дома додека нивните родители се на 
работа.  

На 13.07.2006 г. правната служба овој случај го пријави до ОВР - 
Чаир со цел полицијата да го испита овој случај и да превземе мерки од 
својата надлежност. 

На 21.07.2006 добивме одговор од ОВР дека од нивна страна се 
превземаат оперативни мерки и дејствија за утврдување на вистинитоста 
на анонимното јавување. Во просториите НКПС "Чаир" извршен е 
информативен разговор со Р.Ш во кој е утврдено дека Р.Ш живее заедно 
со својата жена, синот, снаата и три малолетни внуки. Тој е пензионер и 
го издржувал своето семејство со својата пензија. Инаку Р.Ш во 
околината на Бит Пазар бил познат како чесен стар човек. Сепак ОВР 
Чаир во одговорот наведе дека ќе превземе мерки и доколку забележат 
одредена социо-патолошка појава за што благовремено Би не известиле. 
По нивниот наод правната служба го затвори овој предмет до следно 
јавување на анонимниот јавувач или дополнителен одговор од ОВР - 
Чаир. 

*Случај на занемарување на дете.  
Случајот го пријави чичкото на малолетникот Б.Т (15 години) на 

07.08.2006г. М.Т пријави дека малолетникот Б.Т живее со својата мајка во 
услови кои се предуслов за негов лош психо- социјален развој. Јавувачот 
потенцираше дека постојат индиции дека мајката се бави со илегални 
активности (проституција) и дека синот е запоставен од мајката и не 
покажува интерес за продолжување на неговото образование по 
завршување на основното училиште.  

За овој случај го известивме Меѓуопштинскиот центар за за 
социјални работа од Скопје - Одделение за брак и семејство  каде се води 
постапка за надзор на вршење на родителското право. Органот за 
старателство го истражи случајот и  даде мислење дека Б.Т живее во 
атипчни услови на живеење што се резултат на културното и воспитното 
влијание на неговата мајка што во целост ги прифатило. Центарот изјави 
дека детето не покажува воспитна задушеност и дека интелектуалната 
возраст одговара на календарската. По укажаната помош детето е 
мотивирано да се запише во средното угостителско училиште. 
 Од страна на Амбасадата обавени се разговори со М.Т и чичкото 
изрази задоволство од грижата што ја превземале институциите по овој 
случај. 
 

*Киднапирање на дете 
На 01.09.2006г. на СОС телефон се јави родител (мајка С.С) на дете да 
пријави дека таткото го киднапирал нивниот осумгодишен син.  Инаку по 
разводот родителите живеат одвоено, а детето е под старателство на 
мајката. Таа пријави дека по одземањето на детето од страна на таткото 
поминале месец и половина и таа немала пристап до него.  
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 Случајот го пријавивме во Центарот за социјални работи од Ресен каде се 
воделi постапката за регулирање на односи на родители и деца, поточно 
постапка за уредување на лични односи на дете со родител кај кого не е 
доверено детето.  

*Физичкио насилство врз дете  
На 13.09.2006 пријавен е скучај на физичко насилство врз 

малолетникот НФ (10г.). Случајот го пријави таткото Н.Б според кој 
мајката го малтретирала детето и нивниот син одбива да живее со својата 
мајка. 

Случајот е пријавен во Меѓуопштински центар за социајлни 
работи- Скопје одделение за Брак и семејство. Иако случајот по втор пат 
го пријавивме во центарот од нивна страна не е добиен одговор на нашето 
барање. Постапката ја продолжуваме. 
  *Физичко насилство врз деца од страна на професорот по физичко 
воспитание  во Домот за згрижување на деца "25 Maj".  

Случајот го приајви анонимен јавувач на 28.09.2006.  
Случајот веднаш го  пријавивме  во Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа од Скопје, кај Народниот Правобранители директно до 
Директорот на Домот.  
Центарот за социјална заштита од Скопје се огласи за ненадлежен бидејќи 
децата не се  штитеници на МЦСР - Скопје. 
 Од исти причини и Народниот Правобранител покажа исцрпување на 
постпките од негова надлежност бидејќи не е лоцирана надлежна 
институција од која НП би побарал известување за постапката.  

Поради недостаток на информации за личните имиња на децата 
испративме писмо за достава на информации до послициска станица Чаир 
каде случајот бил пријавен  за да можеме преку преписка со Скопскиот 
центар да пронајдеме чии штитеници се децата. Моментално чекаме 
одговор од ОВР - Чаир. Потоа ќе следи соработка со центарот кој ја водел 
постпката за институционална заштита на деца без родители и нивно 
сместување во установа за социјална заштита. 

По добивање на соодветни информации планираме да поведеме и 
постапки пред надлежните Државни инспекторати. 

*Незадоволаство на ученици од кадровската политика на 
директорот и од квалитетот на образовниот процес. 
На 16.10.2006 г. група ученици од ОУ. "Ибе Паликуќа" испратија писмо 
до нашата Амбасада во кое изразија незадоволство од Кадровската 
ополитика на директорот на училиштето. Имено децата сметаат дека дел 
од професорите немаат соодветна стручна подготовка по прдметната 
настава што ја обезбедуваат и дека предаваат по застарени методи во 
инку лоши материјални услови во училиштето.  
Случајот го пријавивме кај Народниот Правобранител. Истиот на 
06.11.2006 го пријавил случајот кај Државниот трудов инспекторат за 
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инспекциски надзор во однос на спроведените постапки за вработување 
на наставниците во основното училиште согласно Законот за работни 
односи и согласно законот за Основно образование. Исто така пријавен е 
случајот и кај Државниот просветен инспекторат заради надзор над 
образовниот процес обезбеден од страна на директорот. Постапките пред 
инспекторатите се во тек. 

*Посредување при проституција со малолетници  
Педагогот Л.М од ОУ. "Климент Охридски" с. Миравци Гевгелиско на 
10.11.2006 пријави сомневање дека чети малолетни деца (П.Т-13г, П.Е-
12г, П.А-11г и П.О-9г.)се жртви на локален макро. Случајот го пријавила 
П.В мајка на децата.  
случајот веднаш го пријавивми во Министерството за внатрешни работи 
во одделението за трговија со луѓе и илегална миграција. Исто така 
случајот е пријавен и во дневен весник. Истрагата на МВР е во тек. 
Правната служба моментално соработува со овие служби. 

*Занемарено дете 
На 20.11.2006 пријавен е случај на занемарена 20 годишна девојака која 
боледува од атрофија на мускули. Случајот го пријави нејзиниот брат М.З 
кој објасни дека неговата сестра живее со нејзиниот татко кој бил 
агресивен и неодговорен човек. Тој не воделл грижа за неговата ќерка, не 
ја води на лекарски прегледи, не ја храни и воопшто не се грижи за 
нејзиниот социјален развој. Девојчето на учи средно школо и има 
запоставен социјален живот.  
Правната служба во моментов бара најдобри можни решенија согласно 
законите за Здравствено осигурување и Законот за социјална заштита со 
цел да и се обезбеди најдоброто можно решение во соработка со 
надлежните центри за социјална заштита. 

* Физичко насилство врз малолетник  
Таткото С.Д на 24.11.2006г. пријави насилство врз синот И.Д. во 
подготовка е кривична пријава до основното Јавно Обвинителство. 

*Физичко насилство врз малолетник 
Мајката В.Р на 24.11.2006 пријави физички напад од страна на комшиите 
на возраст од 45г. и 22г. врз нејзиниот син Р.А (12г.). Во подготовка е 
кривична пријава.  
 
   
 

PSIHOSOCIJALNA I EDUKACISKA PODDR[KA NA DECATA 
BEZ RODITELI PO NAPU[TAWE NA DOMOT "11 OKTOMVRI"  

 
Prvata detska ambasada vo svetot - Me|a{i vo Dekemvri 2005 

godina zapo~na so implementacija na proektot "Psihosocijalna i 
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edukaciska podr{ka na decata bez roditeli po napu{tawe na domot 
11 Oktomvri".  
Fondot za socijalni investicii, Proekt za razvoj na op{tinite utvrdi 
lista na prioriteti na grad Skopje me|u koi be{e izbran i na{iot 
predlog proekt. Vo izborot  na prioritetot u~estvuva{e Svetskata 
Banka, Ministerstvo za trud i socijalna politika i koordinatorkata 
na grad Skopje i g -|a Liljana Popovska. 
 

Vo izminatata 2005 godina se odvivaa podgotvitelnite 
aktivnosti za otpo~nuvawe so implementacija na proektot  
"Psihosocijalna i edukaciska poddr{ka na decata bez roditeli po 
napu{tawe na domot 11 Oktomvri". 
Vo periodot od 11 meseci, odnosno od dekemvri 2005 do noemvri 2006 
godina, Prvata detska ambasada vo svetot -Me|a{i kontinuirano gi 
ostvaruva{e predvidenite aktivnosti so ~lenovite od celnata grupa. 

Vo periodot od mesec Juli do Noemvri, kontinuirano se odvivaa 
edukativnite rabotilnici za kompjuteri, angliski jazik i 
kulinarstvo. Mladincite od celnata grupa rabotea vo dve rabotni 
grupi koi bea podeleni spored nivoto na poznavawe na jazikot 
odnosno kompjuterskite ve{tini . 

Rabotilnicite za psohosocijalna podr{ka na mladincite se 
odvivaa na odredeni temi i na moment pove}e nalikuvaa na 
edukativni rabotilnici, dodeka sovetuvaweto na mladite se 
odviva{e vo forma na individualna rabota so onie koi imaa takva 
potreba.  

Vo ramki na proektot bea realizirani ~etiri kino poseti i dve 
poseti na teatar.  

Vo mesec Juli, poto~no 14. 07. 2006 be{e odr`an sostanok vo 
Ministerstvoto za Trud i Socijalna politika. Sostanokot be{e 
vonredno svikan od strana na PRO (Proekt za razvoj na op{tinite), a 
pokaneti strani bea site potpisnici na dogovorot za sorabotka za 
proektot "Psihosocijalna i edukaciska poddr{ka na decata bez 
roditeli po napu{tawe na domot 11 Oktomvri" i Ministerstvoto za 
finansii na R.M. PDAS-Me|a{i i PRO bea inicijatori za 
odr`uvaweto na ovoj sostanok ~ija cel be{e da se uka`e alarmantnata 
sostojba so mladincite od celnata grupa vo ramki na koja od strana na 
Me|a{i bea detektirani odredeni poseriozni formi na devijantno 
odnesuvawe i specifi~ni psihofizi~ki sostojbi koi gi nadminuvaat 
mo`nostite za direktna intervencija na Gra|anskite organizacii. Na 
sostanokot so Ministerot Stev~e Jakimovski be{e razgovarano za 
sostojbata so mladincite , za poedine~nite slu~ai kako i za 
ponatamo{nite ~ekori koi treba da bidata prezemeni. 

 
Posledniot (~etvrt) seminar be{e vo funkcija na zapoznavawe 

na nadle`nite institucii (Ministerstvo za trud i socijalna 
politika; Me|uop{tinski centar  za trud i socijalna politika; Grad 
Skopje), nevladinite institucii kako i po{irokata javnost so 
rezultatite od implementacijata na proektot. Za taa cel seminarot 
be{e podgotovka na forum teatar vo koj mladincite odbraa del od 
prikaznite od nivniot realen `ivot, slu~ki koi ostavile silen pe~at 
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za nekoi od niv, a koi nesebi~no i so ogromna doverba gi spodelija so 
nas i sobraa hrabrost da se otvorat pred javnosta i zboruvaat za 
svojata bolka.  
Seminarot se odr`a vo Skopje, vo periodot od 21. 09 do 24.09 vo hotel 
Kontinental , a na 25. 09. 2006 be{e organiziran forum teatar za 
javnosta vo koj glavni akteri bea mladincite od celnata grupa.  

Na forum teatarot bea pokaneti: Proekt za razvoj na op{tinite; 
Ministerstvo za trud i socijalna politika; Me|uop{tinski centar za 
socijalna rabota; Grad Skopje; Detskiot dom "11 Oktomvri"; 
Ministerstvo za finansii; nevladini organizacii; SOS detsko selo;  
eden del od gostite bea pokaneti od strana na mladincite, a toa bea 
nivni prijateli, starateli i drugi.  
Nastanot be{e zabele`an od mediumite i vo neposredniot period koj 
slede{e vo nekolku vesnici vo R.M. izlegoa tekstovi vo koi otvoreno 
be{e progovoreno za sudbinite na ovie mladinci dodeka tie 
prestojuvale vo domot ili dom semejstvata, za nivnite stradawa, no 
sekako ne bea zaboraveni prikaznite koi se pozitiven primer i koi 
treba da bidat urnek za zgri`uvawe na decata bez roditeli i 
roditelska gri`a. 

 
Vo periodot dodeka se rabote{e na osna`uvawe na mladincite 

tie formiraa svoja nevladina organizacija {to e rezultat i ogromen 
pokazatel na prevzemawe odgovornost za samostoen `ivot i 
prodol`uvawe na psihosocijalnata poddr{ka na decata bez roditeli 
koi gi napu{taat domovite ili dom semejstvata so {to bi ja 
prodol`ile misijata na davawe poddr{ka na ovaa marginalizirana 
celna grupa. 
No, formiraweto NVO ne zna~i samo registrirawe na zdru`enie. Toe 
zna~i rabota koja bara ~ove~ki resursi i materijalni resursi za 
rabotata na organizacijata. Ona {to mo`e da se ka`e za ovaa grupa 
mladinci e toa deka nim navistina im e potrebana pomo{ i poddr{ka 
za organizacisko rabotewe, odnosno inicijativite i `elbite za ne{to 
ne se dovolni tuku potrebni se kapaciteti za spravuvawe so odredeni 
zada~i.  

Novoto zdru`enie "podobar `ivot", dobi ogromna poddr{ka od 
Prvata detska ambasada vo svetot-Me|a{i. Vo procesot na 
registracija, mladincite bea sekojdnevno vo na{ata organizacija, go 
rabotea statutot na organizacijata, dobija pravna pomo{ za site 
~ekori koi se potrebni da se organizira zdru`enie, dobija del od 
kancelariska oprema me|u koja i kompjuter, a pred se dobija moralna 
poddr{ka za formirawe na zdru`enie koe }e bide vo funkcija na 
pomo{ i poddr{ka na mladincite koi gi napu{taat domovite ili dom 
semejstvata. Na trojca mladinci od grupata koi se i del od 
formiranata gra|anska organizacija, Me|a{i im ovozmo`i vo mesec 
noemvri da posetuvaat obuka za izrabotka i vodewe na predlog 
proekti zaedno so volonterite od na{ata organizacija. 

Pokraj aktivnostite predvideni so planot za implementacija na 
proektot, PDAS-Me|a{i im izleze vo presret na mladincite od 
celnata grupa vo re{avawe na nekoi nivni sekojdnevni problemi. 
Taka na primer vo mesec april na Meri Bir~ovska i be{e pomognato 
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vo preselba vo novo `iveali{te, na An~e Stojova vo pove}e navrati i 
be{e pomognato vo pi{uvawe na pisma i sovetuvawe kako da postapi 
vo procesot na vadewe na nejzinoto dr`avjanstvo (taa po osnov na 
nejziniot roditel nema seu{te Makedonsko dr`avjanstvo). 

Na eden od mladincite od grupata, Irfan Bajram, mu be{e 
ovozmo`ena donacija od 100 evra. Donacijata be{e napravena od 
strana na edna `ena koja se javi vo na{ata ambasada i ka`a deka ima 
`elba da donira odredeni sretstva na nekoe dete bez roditeli. 
Bidej}i sumata ne be{e golema dokolku se podeli na site mladinci od 
celnata grupa, odlukata be{e da se dodeli  
nekomu, komu mu e najpotrebna. Bidej}i Irfan neodamna se o`eni i 
o~ekuva da stane tatko, a `ivee od socijalna pomo{, re{ivme toj i 
negovoto semejstvo da ja dobijat taa donacija. 

Isto taka za edna mladinka (Tereza Hristovska) koja ima{e 
`elba da go izu~uva italijanskiot jazik obezbedivme volonterka od 
Prvata detska ambasada edna{ nedelno po ~as i polovina da i dava{e 
~asovi po itelijanski jazik. Za eden mladinec od celnata grupa 
(Erdogan Kamberi) koj ima{e `elba da zavr{i ~etvrti stepen od 
srednoto obrazovanie, obezbedivme donacija koja }e mu go ovozmo`i 
toa. Toj ve}e se zapi{a vo srednoto drvodelsko u~ili{te i dosega 
polo`i tri ispita. 

Mladincite bea ohrabreni da go odr`uvaat kontaktot i 
baraweto sovetotavna poddr{ka od timot vo Prvata detska ambasada 
vo svetot - Me|a{i i po istekot na mikro proektot. 

 
 
DETSKI RABOTILNICI 

  
Detskite rabotilnici se edna od prvite aktivnosti na Prvata 

detska ambasada vo svetot - Me|a{i. Tie funkcioniraat ve}e 13 
godini i pretstavuvaat mo`nost decata od razli~na etni~ka 
pripadnost i so nizok ekonomski status zaedno dru`ej}i se, preku 
najraznovidni aktivnosti spored nivnite interesi i so upotrebata na 
soodvetni prira~ni sredstva da ja razvijat svojata kreativnost i 
fantazija. Site rabotilnici bea vodeni od volonteri / ki: 

- kompjuterska rabotilnica: Jovan Mazganski, Irena Peji}; 
-          angliski jazik: Kristina Krstevska, Aleksandra Velkova, 

Dragana Mitovska, Strilka Rogu{eva 
-          albanski jazik: Frosina Pandurska;  
-          germanski jazik: Slavica Josifovska;  
-          edukacija za ~ovekovi vrednosti: Lidija Baltovska;  
-          astronomija: Bor~e Mil~eski;  
-          likovna: Magdalena Pavlovska, Marija Ilieska, Sla|ana 

Kirovska ;  
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-          origami: Julijan Ka{ovski;  
-          matematika: Irena Srbinoska; 
-          za dobro zdravje: Goce Talevski; 
-          dopi{uvawe so nepoznato drugar~e: Bor~e Stojanovski; 
-          ekolo{ka: Jovan Mazganski; 
-          sportska: Andrijana Kolevska;  
Vkupniot broj na deca koi gi posetuvaat rabotilnicite iznesuva 

165, a sekoja grupa e so~ineta od 10 - 15 deca, na vozrast od 4-15 
godini, ednakvo zastapeni i devoj~iwa i mom~iwa.  

Vkupniot broj na rabotilnici iznesuva 27, a se realiziraat od 
strana na 18 volonteri / ki. 

Pokraj poseta na rabotilnicite gi organiziravme i slednive 
aktivnosti: 

na 2-ri dekemvri  organiziravme edukativno - rekreativen 
izlet na Vodno vo koj u~estvuvaa deca, roditeli, volonteri i 
vraboteni vo detskata ambasada - Me|a{i. Se organizira{e:  

-          natprevar vo vozewe na roleri;  
-          kratko predavawe za ekolo{kite problemi, kako i 

potrebnite aktivnosti od strana  na lu|eto za namaluvawe na 
istite; 

-          manifestacija zasaduvawe na mladi drvca i 
-          prisustvo na manifestacijata za gasewe na po`ar vo 

priroda, vo organizacija na Crveniot krst na Makedonija. 
Na 17 - ti dekemvri organiziravme poseta vo planetarium, vo koj 
u~estvuvaa decata ~lenovi na Detskite rabotilnici, nivnite 
roditeli, volonterite i vrabotenite od detskata ambasada - 
Me|a{i. 
Na 19 dekemvri decata od rabotilnicata po angliski jazik go 

posetia Amerikan Korner na takanare~en Den za raska`uvawe na 
prikazni, koj be{e iniciran od nivna strana. 

Na 27 - mi dekemvri organiziravme novogodi{na zabava i 
maskembal za site deca ~lenovi na Detskite rabotilnici. Na 
zabavata decata bea maskirani vo prekrasni maski, a prisustvuvaa i 
nivnite roditeli. Zabavata se odviva{e vo igrotekata Fantazija. 
Golema blagodarnost do sopstveni~kata na igrotekata Fantazija, 
Helena Roza, koja go donira{e prostorot za tri termina na zabava, 
poto~no od 15 do 21 ~asot. 

Isto taka, na novogodi{nata zabava decata imaa osve`uvawe 
donirano od Lozar - Bitola, kako i lotarija, donirana od gospo|a 
Lidija Baltovska. I do niv golema blagodarnost za nesebi~niot 
anga`man.       
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Vo periodot od oktomvri - dekemvri, Detskite rabotilnici bea 
finansiski poddr`ani od Avstarliskata ambasada vo Belgrad.  

Detskite rabotilnici bea koordinirani od Tatjana Janevska 
 

ГГллооббааллннаа  ннееддееллаа  ннаа  ааккцциијјаа  22000066  ““ДДаа  ггии  ввккллууччииммее  ссииттее  ддееццаа  ввоо  
ооббррааззооввааннииееттоо””  

 
 

 
Последната недела од месец Април (24.04-30.04) ја 

посветиме на светската кампања “Глобална недела на акција 
2006” чија тема оваа година беше “Да ги вклучиме сите деца во 
образованието”. Глобалната недела на акција секоја година на 
светско ниво ја организира интернационалната мрежа Global 
Campaign for Education. 
“Од 24-30 април, граѓанско општество составено од активисти за 
детски права, групи од наставници и НВОа, покажаа дека 
навистина се грижат да обезбедат секое дете да добие квалитетно 
образование, донесено од квалитетен наствник. Обединети во оваа 
задача, во 112 земји во светот, милиони деца и возрсани 
вклучени во кампањата одржуваа симулирни судски сослушувања, 
подучуваа, маршираа по улици, боеа слики, праве постери, се 
среќаваа со официјални лица, гласаа за наставници и го додадоа 
својот глас кон кампањата.“ Меѓу познатите личности кои се 
вклучија во оваа кампања беше и Анџелина Џоли. И Македонија 
беше дел од оваа глобална кампања. Кампањата започнаа со марш 
на Градскиот Плоштад. Благодарение на Акцент Медиа, 10 
билборди со пораката:   “ННаа  ссееккооее  ддееттее  ммуу  ее  ппооттррббеенн  ннаассттааввнниикк!!  
--  ААккоо  ммоожжеешш  ддаа  ггоо  ппррооччииттаашш  оовваа,,  ттооггаашш  ззааббллааггооддааррии  ммуу  ссее  ннаа  
ннаассттааввннииккоотт!”  се поставија во центарот на градот за да го 
означат почетокот на кампањата. (продолж. На стр.2) 
 
На 26. април 450 ученици од Скопје заедно со нивните 
наставници маршираа на градскиот плоштад. Тие маршираа со 
транспаренти и пораки за вклучување на сите деца во 
образованието. Истиот настан се одржа и во другите градови во 
Македонија, со вкупно учество на национално ниво од преку 
2000 деца. 

На 27 април организиравме состанок со заменик Министерот 
за финансии, г-дин Максут Али. На овој состанок децата зедно 
со нивните наставници бараа зголемивање на буџетот за 
образование - само за вкулучување на децата кои не посетуваат 
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задолжително основно образование, кое е загарантирано со Уставот 
на Република Македонија и Конвенцијата за детски права.
 Истиот ден, децата и нивните наставници имаа средба со 
членови на Парламентот од Комисијата за образование, наука и 
спорт. На оваа средба децата побараа:  сите оние деца кои не 
одат на училиште (18000) да го започнат своето образвание и 
да се обезбеди оброк за нив, да се отворат нови паралелки за 
овие деца и да се вработат уште наставници, додека Центрите за 
социјална работа да бараат од родителите кои добиваат социјална 
помош потврда дека нивното детете оди на училиште. 

Поддршка за Глобалната недела на акција 2006 добивме: 
Претседателот на Р.Македонија г-дин Бранко Црвенковски, 
Градоначалникот на Град Скопје г-дин Трифун Костовски, 
Министерството за финансии, Собранието на Република 
Македонија, Градот Скопје, Општина Велес, Општина 
Боговиње, Општина Могила, Општина Росоман, Општина 
Штип, Општина Неготино,  ОУ„Живко Брајковски“-Бутел, 
ОУ„К.П. Мисирков“-Радовиш, ОУ„Лазо Трповски“-Скопје, 
ОУ„11 Октомври“-Скопје, ОУ„Трајко Андреев“-Велес, 
ОУ„Рајко Жинзифов“-Долно Оризари, Велес, СОУ „ Иднина“ 
- Скопје, ОУ„Гоце Делчев“ - Штип, НВО Доверба - 
Куманово, ПХУРТ-Делчево, Детски дом 11 Октомври - 
Скопје, ОУ„Васил Главинов“ - Велес, ОУ„Блаже Конески“ - 
Велес, ОУ„Св.Кирил и Методиј“ - Велес, ОУ„Благој 
Кирков“ - Велес, ОУ„ЈХК Џинот“ - Велес, ОУ„Стојан 
Бурчевски-Буридан“ - Велес, ДПТУ Млечен ресторан 
„ВЕГЕРА“ - Скопје, ни помогна околу обезбедувањето на бели 
печива за време на маршот во Скопје, АД „ПИВАРА“ - 
Скопје, ја подржа акцијата и донираше 20 пакети сокчиња за 
децата , Потрага по заедничка основа кои донираа ЦД-иња од 
серијата “Наше Наало” за сите учесници,  г-ѓа Виолета 
Томовска - естраден уметник, и      г-ѓа Кристина 
Дикинсон. 
За повеќе информации за тоа како течеше акцијата во другите 
земји, посетете ја страницата на интернационалната мрежа Global 
Campaign for Education: 
www.campaignforeducation.org 
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Петиција против легализација на партијата Братска Љубов, 
Слобода и Разновидност 

 
На 19. јули, веднаш по веста дека судот во Холандија ја 

легализирал партијата “Братска љубов, Слобода и Разновидност”, 
Амбасадата Меѓаши испрати протестно писмо и апел за 
потпишување  петиција. 
РРЕЕААККЦЦИИЈЈАА  ППОО  ППООВВООДД  ЛЛЕЕГГААЛЛИИЗЗИИРРААЊЊЕЕТТОО  ННАА  ППААРРТТИИЈЈААТТАА    ЗЗАА  
ББРРААТТССККАА  ЉЉУУББООВВ,,  ССЛЛООББООДДАА  ИИ  РРААЗЗННООВВИИДДННООССТТ  ООДД  ССТТРРААННАА  ННАА  
ХХООЛЛААННДДССККИИООТТ  ССУУДД 

Првата детска амбасада во светот - Меѓаши , како меѓународна 
невладина организација за заштита на правата на децата, смета дека 
легализацијата на партија која ги застапува интересите на педофилите е 
опасност за безбедноста на секое општество,  а посебна опасност за 
безбедноста на децата.  
Амбасадата Меѓаши смета  дека,  програмските цели на оваа партија кои 
поддржуваат симнување на легалната возрасна граница кај децата за 
сексуални односи, легализирање на детската порнографија, па дури и 
легално прикажување и промовирање на насилна порнографија, е 
спротивна на духот на Конвенцијата за заштита на правата на детето.  
Имено потписничките на Конвенцијата за правата на детето се залагаат за 
меѓународна акција на државите и другите меѓународни организации во 
корист на хармоничен развој на личноста на детето, негово растење во 
семејна средина, во атмосфера на љубов и разбирање. Исто така 
залагањето на Партијата за овозможување на деца на возраст од 16 години 
да се занимаваат со проституција и да се појавуваат во порнографски 
филмови е во спротивност со Конвенцијата за забрана на најлошите 
форми од злоупотреба на детскиот труд бр. 182. Истата е ратификувана од 
Холандија на 14.02.2002 година. Оваа Конвенција досега ја имаат 
ратификувано 161 земја, а Република Македонија истата ја ратификува во 
Собранието на 30.05.2002 година како резултат и на залагањето на Првата 
детска амбасада во светот. Во оваа Конвенција во член 3 користењето, 
продукцијата и нудењето на деца за проституција, за продукција на 
порнографија се дефинира како една од најопасните форми на 
злоупотреба на детскиот труд. 

Првата детска амбасада во светот ја поддржува Холандската 
организација за заштита на децата – Foundation Profit for World’s Children 
и нивната акција за собирање потписи за петиција за забрана на оваа 
партија. Би сакале да нагласиме дека, регистрирањето на оваа партија е во 
спротивност со член 3 од Конвенцијата за правата на детето, каде се вели: 
Во сите активности кои се однесуваат на децата, од примарно значење се 
интересите на  детето, без оглед дали ги спроведуваат јавните или 
приватните институции за социјална заштита, судовите, 
административните органи и законодавните институции.  

Затоа сметаме дека Холандската влада треба да ги сочува “вратите 
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затворени’ пред манипулацијата со правата на детето и да не дозволи 
легализација на едно од најопасните дела по правата на детето (сексуална 
злоупотреба/педофилијата), која директно е поврзана со злоупотреба, 
многу малку со сексуалната слобода! 

 
 

TTRRAANNSSPPAARREENNTTNNOOSSTT  VVOO  RRAABBOOTTEEWWEETTOO  
 
 

Првата детска амбасада во светот—Меѓаши го испечати својот 
годишен извештај за 2005 година-”Ние сме иднината”. Во него се 
опфатени информации за активностите во 2005 и независното ревизорско 
мислење на КПМГ. Годишниот извештај може да се преземе од нашата 
интернет страница.   Печатењето на годишникот е поддржано од МЦМС 
Fondacijata Institut otvoreno op{testvo - Makedonija (FIOOM), 
Centarot za gra|anska inicijativa (CGI), Prilep.  

 
 
 

Интернационална конференција на СОС линиите за деца,  во 
организација на Child Helpline International и Briss –Шведска 

 
Од 1. до 4. октомври, во Стокхолм се одржа третата 

интернационална конференција на СОС детски телефони од целиот свет, 
под покровителство на Шведската кралица Силвија. 
Покрај претставниците на СОС линиите, на конференцијата учествуваа и 
претставници на Меѓународната унија на Телекомуникации, кои и 
најчесто се јавуваат како поддржувачи на СОС детските линии. 
Преку работилници, на конференцијата беа меѓу другото промовирани 
новитети во работата на СОС линиите како: поддршка/разговор преку 
СМС пораки, преку е-маил, преку web-chat, како и посебни интерактивни 
портали “Од  деца за деца”, каде децата поставуваат прашање за 
проблеми и раговараат на е-маил со обучен оператор.  
На оваа конференција нашиот СОС телефон 0800 1 22 22, претсавуван од 
г-ѓа Гордана Приковска –Змијанац—програм менаџерка на Амбасадата 
Меѓаши, доби сертификат дека се стреми кон задоволување на светските 
стандарди за работа на СОС линиите. 

“Навистина е за пофалба колку современите технологии ја 
помагаат работата на СОС телефоните. Предизвик е и нашиот СОС 
телефон да профункционира на овој начин. ” ни изјави г-ѓа Гордана по 
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ME\A[I ^LENKA NA GRA\ANSKA PLATFORMA NA MAKEDONIJA 
 

На 16 Март 2004 година беше основана Граѓанската платформа на 
Македонија (ГПМ). Првата детска амбасада во светот-Меѓаши е една од 
организациите основачи на ГПМ и членка на Комитетот на 
ГПМ.Платформата е отворено место за размислување, демократска 
расправа на идеи, формулација на предлози, слободна размена на 
искуства и меѓусебно поврзување за делотворна акција на граѓанските 
организации што се посветени на градење граѓанско општество во 
Македонија. Во Граѓанската Платформа на Македонија членуваат 31 
граѓанскаорганизација. 
Активностите предвидени во програмата за работа на ГПМ се насочени 
кон: подобрување на комуникацијата, координацијата и соработката на 
граѓанскиот сектор; развој на домашен систем на поддршка; 
воспоставување на граѓански сектор кој работи со највисоки етички 
стандарди на одговорност и јавност (транспарентност).  
Во рамки на програмата на ГПМ, Меѓаши е координатор на програмата за 
" дијалог и соработка со граѓанските организации, владата, бизнис 
секторот, медиумите и пошироката јавност". 
 За периодот од 2006/2007, програмата на ГПМ е ко-финансирана од 
страна на Европската агенција за реконструкција (ЕАР). 
 

 
Gra|anska Platforma na Makedonija 

 
На 16 Март 2004 гоина беше основана Граѓанската платформа на 

Македонија (ГПМ). Платформата е отворено место за размислување, 
демократска расправа на идеи, формулација на предлози, слободна 
размена на искуства и меѓусебно поврзување за делотворна акција на 
граѓанските организации што се посветени на градење граѓанско 
општество во Македонија.  

Платформата ќе поттикнува изградба на капацитет на 
граѓанските организации за мобилизација на домашна поддршка за 
нивните цели. Со мобилизација на поддршка и средства дома, ќе се 
намалува зависноста од меѓународни извори на финансирање. 
Платформата ќе поттикнува овозможувачка околина за домашна 
мобилизација на поддршка и средства.  

Тоа ќе значи градење идентитет, имиџ и комуникации со јавноста што 
ќе ја зголемат довербата.  

Тоа ќе значи граѓански сектор кој работи со највисоки етички 
стандарди на одговорност и јавност (транспарентност).  

Тоа ќе значи способност да се документираат резултатите и 
делотворнаста на граѓанските организации. 

Првата детска амбасада во светот-Меѓаши е една од 
организациите основачи на ГПМ и членка на комитетот на ГПМ. 
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За периодот од 2006/2007, програмата на ГПМ е ко-финансирана 
од страна на Европската агенција за реконструкција (ЕАР). 
Активностите предвидени во програмата за работа на ГПМ се 
насочени кон: подобрување на комуникацијата, координацијата и 
соработката на граѓанскиот сектор; развој на домашен систем на 
поддршка; воспоставување на партнерски односи со државниот 
сектор, бизнис секторот и меѓународните организации. 
Во рамки на програмата на ГПМ, Меѓаши е координатор на 
програмата за " дијалог и соработка со граѓанските организации, 
владата, бизнис секторот, медиумите и пошироката јавност". 
 

Vo ramki na programata na GPM, Prvata detska ambasada vo 
svetot - Me|a{i se javuva kako koordinator na komponentata 4 - 
odnosno "dijalog i sorabotka na Gra|anskite organizacii so 
vladata, biznis sektorot i mediumite". 
Pokraj koordinacijata, Me|a{i e implementator na nekolku proekti 
vo ramki na ovaa programa od koi vo momentov se otpo~nati dva: 

Na sredinata na septemvri 2006 godina otpo~navme so 
implementacija na proektot "promocija na pozitivni primeri" koj 
ima za cel da ja podobri vidlivosta na rezultatite od rabotata na 
gra|anskite organizacii preku publikuvawe na nivnite najuspe{ni 
aktivnosti. Do gra|anskite organizacii (GO) be{e ispraten povik za 
u~estvo vo publikaciite preku aplicirawe so aktivnosti koi se 
pozitiven primer na rabotata na GO. Rokot za aplicirawe be{e 
zatvoren na 30 noemvri, a pristignati se pove}e od 30 aplikacii od 
gra|anskite organizacii so opis na aktivnosti za koi smetaat deka se 
dobar primer koj napravil nekakva promena vo zaednicata i koi treba 
da bidat publikuvani i dostapni na po{irokata javnost. 
Za izbor na najdobri praktiki be{e formirana komisija, koja vo mesec 
Dekemvri 2006 god. se sostana i napravi selekcija i izbor na 
najdobrite praktiki koi }e vlezat vo prvata edicija. 
Ureduvaweto na edicijata e otpo~nato, a za urednik  na Programskiot 
Odbor na GPM be{e izbran Goran Veli~kovski. 

Od 1vi Oktomvri 2006 godina otpo~na i implementacijata na 
proektot "promocija na volonterstvoto"~ija cel e da se promovira i 
motivira po{irokoto ga|ansko u~estvo i poddr{ka na gra|anskite 
organizacii preku zajaknuvawe na volonterizmot.  
Vo ramki na proektot }e bide izraboten vodi~ za volonteri koj vo 
~ekori }e go objasnuva na~inot na koj mo`e da se stane volonter, {to 
toa zna~i i koi se mo`nostite za volontirawe vo GO. 
Draft-verzija na vodi~ot e ve}e izrabotena, a vo periodot {to sledi 
sodr`inata }e bide iskristalizirana po {to }e se premine vo faza 
na negovo pe~atewe i distribucija. 

Vodi~ot }e bide ispe~aten vo 15000 primeroci od koi 12000 na 
Makedonski i 3000 na Albanski jazik. Vo periodot od fevruar do 
april }e bidat odr`ani 4 promocii na vodi~ot na 4 razli~ni 
fakulteti vo R.M.  
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Нова fundraising акција во соработка со училиштето 
НОВА 

 
Од неодамна, Првата детска амбасада во светот- Меѓаши почна со 

изработка на украсни фигури/магнети како дел од активностите за 
собирање средства. Фигурите, кои се изработени од специјален 
пластифициран гипс, рачно ги боеја волонтерите на Меѓаши, учениците 
од гимназијата НОВА и холандските членови на Интернационалното 
здружение на жени. 
Досега се изработени преку 500 парчиња од овие украсни фигури, со чија 
продажба се собрааа 16.000 денари. Дел од собраните средства ги 
инвестиравме во ирзаботката на касичките за донации а останатите ги 
искористивме за материјали за бесплатните детските работилници во 
Амбасадата Меѓаши. Украсните фигури засега можат да се купат на 
специјалните настани кои ги организира Амбасадата Меѓаши или 
директно во нашите простории на Коста Новаковиќ 22а.  
Во моментов, рачната изработка на фигурите се одвива насвистина бавно, 
но, од септември изработаката на фигури ќе биде вклучена како редовен 
проект во програмата на гимназијата НОВА. 

 
VNATRE[NO RASELENITE LICA OD PRIFATILI[TETO NA 

ME\A[I, PO 5 GODINI SE VRATIJA VO SVOITE DOMOVI 
 
 ^etirite semejstva od prifatili{teto na Prvata detska 

ambasada vo svetot - Me|a{i, po pet godini kone~no se vratija vo 
svoite novi domovi. 

Semejstvata se vselija vo prifatili{teto za da izbegaat od 
u`asot na konfliktot vo 2001 godina, na ko bea neposreni svedoci vo 
nivnoto Ara~inovo. Osum `iteli na prifatili{teto bea deca, od tri 
se rodija vo nrgo. Za vreme na letoto, semejstva se preselija vo 
sopstvenite domovi vo Skopje i Kumanovo, i poleka se prilagoduvaat 
na lokalniot `ivot. Ivana i sanela se zapi{aa vo sreni u~ili{tat, a 
Andrijana i Marija vo novi osnovni u~ili{ta. Jovana od ovaa godina e 
prva~e, dodeka Ace, Nikola i malta Marija na u~ili{te }e trgnat 
narednata godina. 

 
 
U^ESTVA 

 
 

Volonterite/kite na Prvata detska ambasada vo svetot - Me|a{i, 
vo izminatiov period imaa mo`nost da bidat u~esnici na pove}e 
seminari i kursevi i toa: 

 Ирина Носачева, волнтерка на СОС телефонот за деца и млади, 
беше 
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пријавена како учесник на меѓународниот семинар во Брашов, 
Романија. Семинарот, кој се одржа од 22. до 26. мај 2006 беше на тема 
“Од мултикултурни до интеркултурни заедници”, во организација на 
Советот на Европа.  

 Интернационалниот летен камп за млади беше одражан од 23 - 30 . 
07. 2005 во Бачки Моноштор, Сомбор. 

На овој камп партиципираа млади од екс- југословенските простори и 
тоа од   Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Словенија и 
Србија. Како претставници од нашата амбасада беа следниве 
волонтери: Мирхан Сулимановски, Снежана Постоловска, Азрина 
Дупљак, Магдалена Павловска и Татјана Насевска . 

 Студиска посета на Мiramidaa Грожњан, Истра Мiramid
Од 4 до 11 септември во Хрватска, во организација на 

Miramida,  Грожњан беше организирана студиска посета. 
Учесници беа професори (од кои 3 членови на нашата 
организација) од средни мултиетнички училишта вклучени во 
работата на граѓански здруженија од Босна и Херцеговина, 
Хрватска и Македонија. Kako ~lenovi od na{ata organizacija koi 
u~estvuvaa na ovoj seminar bea profesorkite: Nada Jankovi}, Zumreta 
Jakupi i Kate...Им благодариме на: домаќините,  Balkan Civil Society 
Development Network, и МЦМС за вниманието и  поддршката. 

 Vo dekemvri 2006 god. Tatjana Pal~evska - 
smetkovoditelka u~estvuva{e na eden seminar za smetkovoditeli. 

 
 

DONACII 
 
Ambasadata Me|a{i od po~etocite na svoeto rabotewe 

sproveduva i razviva aktivnosti od socijalno humanitaren karakter.  
Anga`manite na socijalna slu`ba pri Prvata detska ambasada 

vo svetot - Me|a{i se naso~eni kon obezbeduvawe i nabavka na 
humanitarna pomo{ vo hrana, obleka, obuvki, higienski sredstva za 15 
socijalno zagrozeni semejstva i na 4 semejstva od   na{eto nekoga{no 
prifatili{te.  

 
Blagodarnost do donatorite: 

 
Македонски Телекомуникации, Стопанска Банка, Росана, 
Прографика, Рамстор, Пексим компјутери, Nextsense, Вива сокови, 
Јого Меркур, Авизо, Фуга, Тродат и Лозар. 
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