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1. Дневен центар за деца кои не 

посетуваат училиште при Првата 

детска амбасада во светот Меѓаши 

1.1. Посета на Дедо Мраз и делење 

на новогодишни пакетчиња  
 

2. Глобална кампања за 

образование – Недела за акција 

2.1. Повеќе од 18 илјади деца се 

неписмени 

2.2. Акција на Меѓаши за вклучување на сите деца во 

задолжителниот процес на образование 
 

3. Борба против сексуална злоупотреба на деца, педофилија и 

родосквернавење 

3.1. Уште осум ученици го пријавиле професорот за злоупотреба 

3.2. Педофил злоставувал шест деца 

3.3. Деца-жртви на сексуална злоупотреба тешко се охрабруваат да 

прозборат 

3.4. Никој не ги учи да ги препознаваат педофилите 

3.5. Катанец на куќата каде што две години се случувал инцест 

3.6. Силувана и бремена од сопствениот татко 

3.7. Очув силувал ќерка и нејзина другарка 

3.8. Се зголемува бројот на педофили 

3.9. Грозоморен случај на педофилија и силување во Скопје 
 

4. Светски ден за превенција од злоупотреба на децата (19 

Ноември) и Светски ден на детето (20 Ноември)  

4.1. Светски ден за превенција од злоупотреба на децата (19 

Ноември) и светски ден на детето ( 20 Ноември) 

4.2. Зошто 19 дена активизам за превенција од злоупотреба и 

насилство врз децата. 
 

5. По скандалот во посебните училишта 
 

6. Насилство во училиштата 

6.1. Наместо работни тетратки 

учениците носат оружје 
 

7. Програма за Мировно 

образование 
 

8. Семејно насилство 

8.1. Стотици деца насилно 

втурнати во брак 

8.2. Молчат, трпат, и не 

кажуваат кој ги тепа 

8.3. Децата молчат и трпат 

8.4. Меѓународен ден на деца жртви на насилство 

8.5. Децата и разводите 

8.6. Децата се незаштитени и постојано изложени на насилство од 

страна на возрасни лица. Сепак молчат и го прикриваат тоа 

8.7. Децата неми сведоци на насилство 

8.8. „Меѓаши“: Децата стравуваат да пријават насилство 
 

9. Мониторирање на детските права 

9.1. Детските права и понатаму загрозени 
 

10. СОС телефон за деца и млади 0800 1 22 22 и бесплатна 

правна служба 

10.1. Ме натепаа, ама немам линија на T-home за да пријавам 

10.2. Децата сеуште се плашат да пријават малтретирање 

10.3. Извештај на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 

јануари-јули 2011 год. 

10.4. 17-ти Мај Меѓународен ден на СОС линиите за помош и 

поддршка на децата во светот 
 

11. Поддршка на ранливите групи на деца во Македонија 

11.1. Поддршка на ранливите групи на деца во Македонија 

11.2. Трениг за претставниците на општините  

11.3. Работилници во општините во рамките на проектот 

„Поддршка на ранливите групи на деца во Македонија“ 
 

12. Исчезнати и грабнати деца 

12.1. Центарот за исчезнати и експлоатирани деца во 

Југоисточна Европа 

12.2. Петнаесет месеци од мистериозните исчезнувања  
 

13. Злоупотреба на детскиот труд 

13.1. 12 Јуни Светски ден против детскиот труд 

13.2. Годишна конференција на детските омбудсмани од 

Југоисточна Европа 

13.3. Никој не се грижи 

за децата што работат 

13.4. Заштита на децата 

од економска 

експлоатација  

13.5. Родителите не се 

грижат, а надлежните 

мижат 

13.6. Повеќе од 2000 деца работат и питачат по македонските 

улици 
 

14. Безбедно на интернет 

14.1. Отворете ги очите додека децата ви сурфаат на Интернет  

14.2. Бегајте од фејсбук-групите со милозвучни родителски 

имиња 
 

15. 2011 година, година на волонтеризмот 

15.1. Работа без пари, препорака за работно место 
 

16. Од Дом на Свое! 
 

17. Випро и ПДАС Меѓаши  ја продолжија акцијата со 

производите на Випро 

18. Првата детска амбасада во светот Меѓаши- домаќин на г-ѓа Емине Ердоган, 

сопруга на премиерот на Република Tурција и г-ѓа Боркица Груевска, сопруга на 

премиерот на Република Македонија 
 

19. Господинот Ерван Фуере донираше возило  за потребите на ПДАС Меѓаши 
 

20. Шведска-Македонија мобилизација за децата Беса и Бесијан 
 

21. Писмо со апел до Владата на Р.Македонија да го слушне гласот на младите, да 

ги разгледа нивните барања и да разговара со нив 

22. Нема лек за децата наркозависници 
 

23. Новогодишни честитки 
 

24. Гостувања 

24.1. Меѓународен ден на волонтеризмот 

24.2. 20 години Прва детска амбасада во светот Меѓаши  

24.3. Мировно образование-Форум и танц театар 

24.4. СОС телефон за деца и млади 0800 1 22 22 

Мај 2011 - Декември 2011 
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