ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ—МЕЃАШИ
1992-2007

Електронски информатор “Бушавко”
1. Правата на децата

Број 30, септември-октомври

1.1 Одговор од јавното обвинителство на Република Македонија на
барањето за мислење за случаите на политичка и економска
злоупотреба на деца Повеќе
1.2 Хелсиншкиот комитет ја поздрави брзата реакција на Првата
детска амбасада во светот-Меѓаши за случаите за политичка и
економска злоупотреба на децата во август 2007 година Повеќе
1.3 Реакција по повод судењето за убиството на две деца и едно
полнолетно лице во ТЦ Чаирчанка Повеќе
1.4 Заштита на Детските права на Интернет во Македонија Повеќе
1.5 Конференција во Варшава за безбедноста на децата и
младите на Интернет Повеќе

3. Добротворни акции

1.6 Детска недела Повеќе

3.1 Апел за помош – да го
спасиме Тео Повеќе

2. Граѓанска платформа на Македонија-активности
2.1 Резултати од истражувањето
граѓанското општество Повеќе

за

довербата

во

2.2 Законот за донации и спонзорства во пракса за прв
пат во Република Македонија (Генел-Меѓаши) Повеќе
2.3 Консултативни состаноци за Законот за донации и
спонзорства на јавните дејности Повеќе
2.4 Промоција на Водичот за волонтирање Повеќе

3.2 Навивачите на Bolton
донираа
за
децата
во
Македонија Повеќе
3.3 Добротворна акција по
повод 20 годишнината од
смртта на Драги КрстевскиАмфи Повеќе
3.4 Драги Канатларовски даде
свој придонес во борбата
против педофилијата Повеќе

4. Поважни активности

6. Монографија
повикот
продолжува и
понатаму!
Повеќе

4.1 Детство без насилство-Регионална програма за подобар систем
на детска заштита во Источна Европа Повеќе
4.2 Активности на Дневниот центар за деца на улица Повеќе
4.3 Реакција по повод информациите објавени во медиумите за
иселување на ромите кои живеат под мостот Близнак Повеќе
4.4 Соопштение од Детската амбасада-Меѓаши упатено по повод 17ти октомври – светски ден на борба против сиромаштијата Повеќе
4.5 Детски работилници Повеќе
4.6 Тренинг за медијација/посредување при конфликти Повеќе
4.7 Децата и сиромаштијата во Македонија Повеќе
5. Fundraising активности
5.1 Fundraising обука во хотел Бистра, Маврово Повеќе
5.2 Собирање средства од домашни извори за поддршка
на Дневниот центар за деца на улица Повеќе

7. IN MEMORIAM – Тоше
Проески Повеќе

5.3 Собрани средства од касите во текот на месец
септември/октомври Повеќе

Доколку несакате повеќе да го добивате овој електронски информатор, кликнете овде

