Јуни 09 - Декември 09

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Информатор бр. 36 – БУШАВКО
1. Презентација на Алтернативните
извештаи за состојбата со правата на децата
во Република Македонија подготвени од
Националната коалиција за правата на
детето на Република Македонија
2.Истражување на
Детската амбасада
Меѓаши на тема
„Перцепција на децата
за нивните права,
дискриминацијата и
насилството врз децата“
„70% од децата не ги знаат своите права“
„Професорите сеуште тепаат со стапче“
„Надлежните немаат знаење да се справат со
кршењето на детските права“
3. Борбата против педофилијата,
родосквернавењето и сексуалното
злоставување врз децата, продолжува
„Фатен дедо педофил во Сарај“
„Педофили демнат на интернет“
„Нов педофилски случај пријавен во Меѓаши“
„Кастрација за педофилите“
„Педофилија или не – 15 деца тврдат да,
надлежните негираат“
„Два пати силувал тинејџерка“
„Онлајн предатори – Интернет порнографија и
педофилија“
4. Реакции до Советот за радиодифузија за
емисиите „Нешто убаво“ и „Момент на
вистината“
5. Реакции за физичко и психичко
насилство врз децата и барање одговорност
од надлежните институции
- Реакција на свирепото телесно казнување на 7
годишното дете со последица смрт
„Мајката чедоубиец носи близнаци“
„Меѓаши го осудува нападот и бара од
социјалните центри поголем надзор“
„Кривична пријава за мајката која до смрт го
претепа својот 7 годишен син“
„Полицијата се сомнева дека мајка си го убила
детето“

6. Реакции по повод дискриминација на деца
Роми и ромски семејства
„Државата молчи и гледа како децата дишат
лепило“
7. СОС телефон за деца и млади 0 800 12222
(бесплатна линија) - Извештај за работата
(јануари-декември 2009)
8. Национална СОС линија за деца и млади
жртви на сексуална злоупотреба и педофилија
9. Недела на детето (5-9 октомври) Светски
ден за превенција на злоупотреба на децата
(19 Ноември) и
Светски ден на детето
(20 Ноември)
10. Детство без
насилство – кон
подобар систем на
детска заштита во
Источна Европа
11. Градење култура на детско учество
12. Дневен центар за деца кои не одат на
училиште
13. Мировно образование Промоција на документарен филм
„Испрекината црта“
14. Апели за помош
15. Поддршка на граѓаните и
бизнис партнерите со дарување во
касичките на Детската амбасада
Меѓаши и со купување на
Новогодишни честитки
16. Тренинзи, обуки и конференции
17. Број за донации за Дневниот центар за
деца кои не одат на училиште
075/14 34 24 Донирајте
50,00 ден.
070/14 34 24 Донирајте
100,00 ден.
077/14 34 24 Донирајте
100,00 ден.
Доколку сакате да ја поддржите нашата работа за директна помош
на децата и нашите активности, тоа може да го сторите со уплата
на нашата жиро сметка 2 000000 10722372

Проектот Градење култура на детско учество е финансиски поддржан од Европската Унија ( програмата EIDHR ) и UNICEF

Доколку сакате да го откажете добивањето на информаторот , пратете ни маил овде

