Прва детска амбасада во светот Меѓаши
Информатор бр. 34
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Борба против педофилијата и сексуалната
злоупотреба

Дупло повисоки казни за педофилите
Во Данска се врши хемиска кастрација над педофилите
повратници
Деветгодишно девојче силувано од пријател на мајката
Силувани деца препустени сами на себе
Судиите се премногу толерантни кон педофилите
МЦМС ја поддржа Амбасадата Меѓаши во
активностите за борба против педофилија
Обука за судии и јавни обвинители
Судиите се обучуваа за процеси со деца жртви на
сексуална злоупотреба
Кампања за креирање на фонд
за поддршка на деца и млади
жртви на сексуална злоупотреба
Хуманитарен телетон „Сонувај
мирно“
Песна „Сонувај“
Хуманитарен штанд во Рамстор

2.

Кампања за одговорно
родителство „Дали денес
разговаравте со вашето
дете?“
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Реакции за физичко и психичко насилство
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Реакции по повод несоодветно постапување со две
деца
Дете болно од рак жртва на насилство во домот
Братче и сестричка тепани во домот „11 Октомври“
Тепаното дете болно и од шуга
Сивиот дом
Малиот Атанаско живее во страв дека повторно ке
биде вратен во домот „11 Октомври“
Ако родителите се откажат од Бошко ќе го изгубат
родителското право
Ново бегство од скопскиот дом за деца без родители
По братчето и сестричката побегна од Домот „11
Октомври„
Писмена претставка до Народниот Правобранител за
малиот Агуш
Како Министерството за труд и социјална политика
одговори на „Реакција во врска со написот лиферуван
од Првата детска амбасада - Меѓаши“?

Кампања „Види, слушни кажи“

„Родителите кои ги тепаат своите деца сакаат да го
сокријат тоа“
Децата и телесното казнување
Наставниците се жалат во Детската
амбасада
Написи од дневен печат
Ќотекот и понатаму популарна
„воспитна мерка“ за децата во
Македонија
Децата се дрогираат на плоштад
Загрижувачки бројки на
малолетничка деликвенција

5.

Реакција по повод штрајкот на СОНК

6.

Соработка со други организации

Октомври 08—Февруари 09
Бушавко 34

7.

Светски ден за превенција и
злоупотреба на децата (19
Ноември) и Светски ден на
детето (20 Ноември)

8.

Милица Панева и Методија
Најчески добитници на
сертификат

9.

Граѓаните ја подржаа работата
на Амбасдата Меѓаши со дарување во
касичките и купување новогодишни честитки

•
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Извештај за состојба со каси и честитки

Недела на детето

Детската амбасада во учебникоит за запознавање на
околината за 3 одделение
Посета на децата од училиштата во Скопје на нивната
Прва детска амбасада во светот
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Завршни активности во проектиот „Заштита и
безбедност на децата и нивните права на
интернет“

12.

Активности на Амбасадата Меѓаши за
новогодишните празници

•
•

Детската амбасада подели новогодишни подароци за
децата со аутизам, децата на улица и внатрешно
раселените деца
Новогодишни работилници во Рамстор
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Меѓаши има највисока доверба кај граѓаните
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Тренинзи, обуки и конференции

„Мултидисциплинарен пристап во областа насилство и
негрижа врз децата -препознавање, разбирање,
интервенција“
„Препознавање различни облици на злоупотреба и
запоставување на децата“
„Интердисциплинарен пристап во решавањето случаи
на злоупотреба врз децата“
„Специфики на контакт со трауматизирано дете“

Новости, посети

Нови членови на нашиот Дипломатски кор
Градење култура на детско учество
Првата дама на Република Словенија, г-ѓа Барбара
Миклиќ Тирк во посета на Првата детска амбасда во
светот Меѓаши

16. Листа на
поддржувачи на
Дневниот центар
за деца на улица

Број за донации за Дневниот центар за деца на улица
075/14 34 24 Донирајте 50,00 ден.
070/14 34 24 Донирајте 100,00 ден.
Ви благодариме!
Доколку сакате да ја поддржите нашата работа за директна
помош на децата и нашите активности, тоа може да го
сторите со уплата на нашата на жиро сметка

200000010722372

