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Dо
RAKOVODSTVOTО
NA
PRVA DETSKA AMBASADA VO SVETOT -ME\A[I

IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR
Nie izvr{ivme revizija na prilo`enite finansiski izve{tai na
Prva Detska Ambasada vo svetot „Me|a{i„ Skopje koi {to go
vklu~uvaat Bilansot na sostojba, na den 31 dekemvri 2009 godina,
kako i na Bilansot na uspeh, Izve{tajot za pari~en tek i
Izve{tajot za promeni vo kapitalot za godinata koja zavr{uva na
toj den i pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi
objasnuva~ki bele{ki.
Odgovornost na menaxmentot za finansiskite izve{tai
Menaxmentot na Organicacijata e odgovoren za podgotvuvawe i
objektivno prezentirawe na ovie finansiski izve{tai vo
soglasnost so Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe.
Ovaa odgovornost vklu~uva: oblikuvawe, implementirawe i
odr`uvawe na interna kontrola koja {to e relevantna za
podgotvuvaweto i objektivnoto prezentirawe na finansiskite
izve{tai koi {to se oslobodeni od materijalno pogre{no
prika`uvawe, bez razlika dali se rezultat na izmama ili gre{ka,
izbirawe i primena na soodvetni smetkovodstveni politiki, kako i
pravewe na smetkovodstveni procenki koi {to se razumni vo
okolnostite.
Odgovornost na revizorot
Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski
izve{tai vrz osnova na na{ata revizija. Revizijata ja sprovedovme
vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za revizija. Tie
standardi baraat da gi po~ituvame eti~kite barawa i da ja
planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme razumno uveruvawe
za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno
pogre{no prika`uvawe.
Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na
revizorski dokazi za iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite
izve{tai. Izbranite postapki zavisat od rasuduvaweto na
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revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od materijlno
pogre{no prika`uvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali
e rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na
rizikot, revizorot ja razgleduva internta kontrola relevantna za
podgotvuvaweto i objektivnoto prezentirawe na finansiskite
izve{tai za da oblikuva revizorski postapki koi {to se soodvetni
so okolnostite, no ne za cel da izrazi mislewe za efektivnosta na
internata kontrola.
Revizijata isto taka vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na
koristenite smetkovodstveni politiki i na razumnosta na
smetkovodstvenite procenki napraveni od strana na menaxmentot,
kako i ocenka na sevkupnoto prezentirawe na finansiskite
izve{tai.
Nie veruvame deka revizorskite dokazi koi {to gi imame pribaveno
se dostatni i soodvetni za da obezbedat osnova za na{eto revizorsko
mislewe.
Mislewe na revizorot
Spored na{eto mislewe, finansiskite izve{tai na Prva Detska
Ambasada vo svetot „Me|a{i„ Skopje, ja prika`uvaat realno i
objektivno, vo site zna~ajni aspekti, finansiskata sostojba na
Zdru`enieto na den 31 dekemvri 2009 godina, pari~nite tekovi i
promenite na kapitalot za godinata koja zavr{uva na toj den, vo
soglasnost so Zakonot za trgovskite dru{tva i op{to prifatenite
smetkovodstveni principi za objavuvawe na finansiskite izve{tai
vo Republika Makedonija.
Skopje, 27.10.2010godina
MSR Revizija doo

Menka Markovi},
Ovlasten revizor

Menka Markovi},
Upravitel
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BILANS NA SOSTOJBA
na 31 Dekemvri 2009 godina
( vo денари )
Bele{ka

AKTIVA
Tekovni sredstva
Pari~ni sredstva
Pobaruvawe od rabotewe
Zalihi
AVR
Vkupno tekovni sredstva

4
5
6

2009

2008

226.941
83.888

696.390
88.063

55.830
87.223
226.941

Netekovni sredstva
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Vkupno netekovni sredstva
Nepokrieni rashodi od minati god.
VKUPNO SREDSTVA
ПАСИВА
OBVRSKI I KAPITAL
Obvrski sprema dobavuva~i
Други краткоро~ни обврски
ПВР-Пасивни временски разграни~увања
Kratkoro~ni obvrski i PVR
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Деловен фонд
Фонд за зедни~ка потрошува~ка
Вкупно извори на средства
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ

7

146.156
146.156

4.164
0
604.163
696.390
431.137
431.137
333.554

373.097 1.461.081

8
9
10

11

129.202
22.299
75.440
226.941

327.864
288.528
144.896
761.288

146.156

699.793

146.156

699.793

373.097 1.461.081

Bele{kite kon finansiskite izve{tai se sostaven del od Finansiskite Izve{tai-
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BILANS NA PRIHODI I RASHODI
za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2009
(vo Denari)
Bele{ka 2009
Vkupni prihodi
12 7642405
Vkupno rashodi
13 7705476
Razliki me|u prihodi i rashodi
78705
Drugi prihodi
Prenesen del od vi{okot na prihodi141146
te od prethodnata godina
Vi{ok na prihodi za narednata
10 78705
godina
Danoci i pridonesi od Dobivkata
9 2635
Vkupno vi{ok za prihodi za naredna
10 75440
godina

2008
4692628
4551482
141146

141146

141146

Bele{kite kon Finansiskite Izve{tai se sostaven del od Finansiskite Izve{tai

IZVE[TAJ ZA PROMENITE VO KAPITALO
za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2009
(vo Denari)
Deloven
fond

Sostojba na 01.01.2009 godina
Nabavka na osnovni sredst.
Pokrivawe na zagubi od pret
godina
Amortizacija
Revalorizacija na osn.sred.
Sostojba na 31 dekemvri 2009

Fond za zaedni~ka
potro{uva.

Vkupno
kapital
i
fondovi

699.793

0

699.793

35.738

-

35.738

286.530
302.845
0
146.156

286.530
0

302.845
0
146.156

Bele{kite kon Finansiskite Izve{tai se sostaven del na Finansiskite Izve{tai

Деловниот фонд e зголемен за 35.738 денари а основните средства се
зголемени за 17.864 денари .При евидентирањето на основните средства два
пати е евидентиранo во корист на деловниот фонд набавката на капитални
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средства.Со тоа и трошоците и деловниот фонд се преценети за 17874
денари.Деловниот фонд е намален за износот на пресметаната амортизација и
покривање на непокриени расходи од минати години.
BELE[KA 1.

OP[TI INFORMACII ZA ZDRU@ENIETO

Organizacijata Prva Detska Ambasada vo svetot Me|aши(Во
понатамошниот текст-Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како
непрофитна организација во согласнот со Законот за здруженија на граѓани и
фондации.
Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје
Жиро сметка 200000010722372
Даночен број 4030995179890
Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО
движењето за правата на детето во Република Македонија
BELE[KA 2. OSNOVA ZA SOSTAVUVAWE I PREZENTIRAWE
NA FINANSISKI IZVE[TAI
Finansiskite izve{tai na Организацијата se sostaveni vo soglasnost
zakonskata regulativa primenliva vo Republika Makedonija za
neprofitnite organizacii i toa:
Zakonot za smetkovodstvo za neprofitni organizacii,Zakonot za
personalen danok,Zakonot za danok od dobivka kako i Pravilnikot za
smetkovodstvoto na neprofitnite organizacii, Pravilnikot za
sodr`inata na oddelni smetki vo Smetkovniot plan na neprofitnite
organizacii,
i op{toprifatenite smetkovodstveni principi za
objavuvawe na finansiskite izve{tai. При составување на финансиските
извештаи за целите на овој извештај,годишната сметка на Organizacijata е
рекласифицирана.
Finansiskite izve{tai se prika`ani vo валута –македонски денар во
denari, osven ako ne e poinaku navedeno.
BELE[KA 3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
3.1Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во
благајна.парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај
комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема
нивната номинална вредност.
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3.2 Побарувања
Побарувањата се водат според нивната набавна вредност.Во билансот на
состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност ,која се
добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на неквалитетни
и тешко наплативи побарувања.
3.3 Материјални и нематеријални средства
Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во
билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена
за исправката на вредноста(амортизација) и загубите поради оштетување.
Во моментот на стекнувањето постојните средства се евидентираат според
нивната набавна вредност ,која се состои од фактурната вредност на средството
зголемена за зависните трошоци за набавка. Materijalnite i
nematerijalnite vlo`uvawa se evidentiraat kako rashod na periodot po
nivnata nabavna vrednost, so istovremeno zgolemuvawe na delovniot
fond za delot na kapitalnite sredstva и намалување на деловниот фонд за
износот на амортизацијата и оттуѓувањето на средствата во тековната година.
Постојните средства не се ревалоризираат.
3.4 Амортизација
Материјалните и нематеријалните
вложувања(постојните средства) се
амортизираат со примена на пропорционална метода,така што набавната
вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во
текот на предвидениот век на употреба на основните средства.Пресметката на
амортизацијата се врши поединечно за секое средство .
Пропишани стапки за амортизација :
Назив на средството
Пропишана.год.стапка
Мебел и деловен инвентар
12 %
Компјутерска опрема и софтвер
20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила
14%
Останата неспомената опрема
10%
3.5 Обврските према добавувачите и останати обврски
Обврските спрема добавувачите се евидентираат според нивната набавна
(номинална)вредност
3.5 Politika za evidentirawe na prihodot
Признавање na prihodiте i rashodiте кај neprofitnite organizacii se
sproveduva po principot na nastanatost, odnosno prihodite i rashodite
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se priznavaat vo momentot na nivnoto nastanuvawe za soodvetniot
presmetkoven period или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се
однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој
пресметковен период, според kriteriumot na merlivost i raspolo`ivost.
3.6 Politika za evidentirawe na расходите
So zakonskata regulativa vo R.M. neprofitnite organizacii go
primenuvaat principot na pari~no na~elo, odnosno kako rashodi se
priznavaat samo izdatocite koi se odnesuvaat za тековната godina,
dokolku se plateni do 31 Januari наредната godina, dodeka neplatenite
rashodi se evidentiraat preku analiti~kite smetki od smetkata -Drugi
aktivni vremenski razgrani~uvawa.
3.7 Iznosi iska`ani vo stranski valuti
Iska`uvaweto na transakciite izrazeni vo stranski valuti se vr{i
spored devizniot kurs na denot na transakcijata.Sredstvata i obvrskite
izrazeni vo stranska valuta se iska`uvaat vo denari po sredniot kurs na
NBRM na posledniot den od presmetkovniot period.Site dobivki i
zagubi koi proizleguvaat od kursni razliki opfateni se vo bilansot na
приходи и расходи kako други prihodi i rashodi za presmetkovniot
period.
Vrednost na pozna~ajnite valuti na 31.12.2009 godina iznesuvaa:
Oznaka na valuta
2009
2008
EUR
61.1732
61,4123
USD
42.6695
43,5610
CHF
41.1165
41,0427
3.8 Danoci i pridonesi
Dru{tvoto presmetuva danoci i pridonesi po razli~ni osnovi i vidovi
soglasno va`e~kite propisi vo R.M.
Soglasno zakonot za DDV активностите na Dru{tvoto se oslobodeni od
DDV bez pravo na odbivka na prethodniot danok.
Danokot od dobivka se presmetuva i pla}a на даночно непризнаени
расходи во даночниот биланс.
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BELE[KA 4 ARI^NI SREDSTVA
Pari~nite sredstva se sostojat od slednoto :
2009
Denarska `iro smetka
25994
Blagajna
57894
---------Vkupno pari~ni sredstva
83888

2008
50726
37337
------88063

Pari~nite sredstva se odnesuvaat na sredstvata na `iro smetka i
sredstvata vo blagajna и се усогласени со банковиот извод од 31.12.2009
година и дневникот од благајната од 31.12.2009 година
BELE[KA 5. POBARUVAWA OD RABOTEWETO
Vkupnite pobaruvawa na krajot na presmetkovniot perios gi ~inea :
2009
Pobaruvawe od работењето
55417
Pobaruvawe za pove}e plat.personalen danok
413
Vkupno pobaruvawa
55830

2008
3750
413
4163

Побарување од работењто се побарувања од вработените за дадени аванси за
материјални трошоци.Побарување за повеќе платен персонален данок е салдо
од минати години.
BELE[KA 6 AKTIVNI VREMENSKI RAZGRANI^UVAWA
So zakonskata regulativa vo R.M. neprofitnite organizacii go
primenuvaat principot na pari~no na~elo, odnosno kako rashodi se
priznavaat samo izdatocite koi se odnesuvaat za тековната godina,
dokolku se plateni do 31 Januari наредната godina, dodeka neplatenite
rashodi se evidentiraat preku analiti~kite smetki od smetkata -Drugi
aktivni vremenski razgrani~uvawa.На сметките
АВР
на крајот на
пресметковниот период беа евидентирани:
2009
2008
a) Неисплатени плати
18.157
289358
б)Други акт врем разг.
277472
в) Други акт врем разг.
69.066
37334
_______________________________
Vkupno
87.223
604.164
Неисплатените плати се однесува на пресметана и неисплатена плата за месец
декември 2009 година.
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Други активни временски разграничувања се однесуваат на однапред платени
трошоци за авионска карта и хотелско сместување за службен пат реализиран во
2010 година.

БЕЛЕШКА 7 ОСНОВНИ СРЕДСТВА
Dvi`ewata i sostojbata na komponentite na osnovnite sredstva za
godinata {to zavr{uva na 31Dekemvri 2009 godina se slednite:
Revalorizirana
nabavna vrednost
Sostojba na po~etok
na godinata01.01.2009
Novi nabavki
Ottu|uvawa
Revalorizacija
Drugi sredstva
Sostojba na krajot
od godinata31.12.2009
Revalorizirana
ispravka na vrednosta
Sostojba na po~etok
na god.01.01.2009
Amortizacija za god.
Revalorizacija na
ispravki
Ottu|uvawe
Drugi promeni
Sostojba na krajot
na godinata 31.12.2009
Neto knigovodstvena
vrednost 01.01.2009
Neto knigovodstvena
vrednost 31.12.2009

Zemj Grade` Oprema Nemat v Vkupno
0

0

3045013

0

3045013

0
0
0
0

0
0
0
0

17864
0
0

0
0
0
0

17864
0
0

3.062.877

0

3.062.877

0

0

0

2613876

0

2613876

0

0

302845

0

302845

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

2916721

0

2916721

0

0

413137

0

413137

0

0

146156

0

146156

Во текот на 2009 година набавено е основно средство компјутер во износ од
17.864 денари за колку се и зголемени основните средства.
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BELE[KA 8. KRATKORO^NI OBVRSKI-PLATI

Neto plati
Danoci od plata
Pridonesi od plati
Danoci i prid.koi ne zav od rez
Vkupno

2009
---------441.177
30.413
168.820

2008
---------831.060
76.233
428.311

640410

1335604

Вкупно пресметани бруто плати за 2009 година изнесуваат 640.140 денари.Од
вкупно пресметаните плати не е исплатена платата за месец декември 2009
година која е евидентирана како одложен трошок како е наведено во белешка
6 ви износ од 18.157 денари.

BELE[KA 9.

OSTANATI KRATKORO^NI OBVRSKI

Obvrski sprema dobavuva~i
Dobavuva~i vo zemjata
Obvrski sprema vraboteni
Obvrski za danoci

2009
2008
129202 327.864
15296 288.528
7003
0
151501 616392

Vkupnite obvrski sprema dobavuva~ite se odnesuvaat na обврски кон
добавувачите кои не се платени во пресметковниот период.
Обврските према врботените ги опфаќаат обврските за плати и придонеси кои
се одложени за наредниот пресметковен период , кaко се коментирани во
белешка 8
BELE[KA 10.PASIVNI VREMENSKI RAZGRANI^UVAWA

Vi{ok na prihodi za naredna gomina
Vkupno

2009
2008
75.440
144.896
___________________
75.440
144.896

Na smetkata PVR evidentirani se vi{okot na prihodi za naredna godina.
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BELE[KA 11. DELOVEN FOND
2009
2008
699.793
146.150
___________________
Vkupno
699.793
146.150
Delovniot fond vo odnos na minatata godina e zna~itelno namalen
poradi pokrivawe na nepokrieni rashodi od izminati godini .

BELE[KA 12. DELOVNI PRIHODI
2009
Prihodi od donacii
Prihodi od dobrovolen prilog
Prihodi od ~lanarini
Prihodi od ~estitki.
Prihodi od ra~no izraboteni
Prihodi od servis. uslugi
Prihodi od ~lanarini
Prihodi od dobrovolni prilozi kasi
Prihod od kamati и курсни разлики
Prihod od povrat na ddv
Prihodi od dr izvori
Приходи од отпис на обврски
Prenesen del na vi{ prihоди
пrетходна година
Vkupno prihodi

6.232.557
260.910
600
656.195
670
600
336.302
10.168
60.617
58.503
23.282
141.146
7.783.550

2008
3.145.767
308.068
12.450
813.837
14.423
2.000
5.900
327.643
183
8.002
54.355

4.692.628

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени
пrihodi обезбедени од нејзините активностите. Донациите според
намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности
на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен
проект.Како донатори во 2009 година се јавуваат стопански
субјекти,физички лица ,невладини организации,од земјата и странство.

______________________________________________________________________________ 13
____
Skopje, Oктомври,2010

Prva Detska Ambasada vo svetot Me|a{i

12.1Приходи од донации
Пrihodi од донации koi vo tekot na 2009 godina bea uplateni na
smetkata na organizacijata za realizirawe проектните активности на
здружението се од следните донатори:
2009
2008
[vaјcarska ambasada 263.945
969.180
Fondacija Metamorfozis0
214.954
Nobody;s Children Fondation od Polsка
957.111
815.751
МЦМС
0
284.500
ЦИРa
109.549
177.812
Центар за ненасилна акција Београд
0
61.350
Action Aid International
0
61.330
Агенција за млади и спорт
20.000
30.000
Физички лица
33.798
7.500
Eurichild AISBL
40.698
Стопански субјекти
188.700
77.937
Удруга за рад Осијек
18.399
Minizterstvo za trud i soc.
422.219
Европска комисија
2.891.479
УНИЦЕФ
1.071.954
Влада на РМ
200.000
МБД(Македонија без дискриминација)
73.800
Сопствени приходи и
останати приходи од др. субјекти и
физички лица
386.356
Вкупно
6.232.557
3.145.767

Од вкупно остварените приходи на здружението
алоцирани се следните приходи:
12.2Приходи по проекти
Градење култура на детско учество
Борба против педофилијата
Глобалнаа nedela na akcia
Детски работилници
СОС телефон
Бесплатна правна помош и
социјална подршка
Дневен центар за деца кои
не одат на училиште

по одредени проекти

2009
4.011.100
407.118
100.000
121.200
223.980
161.413

493.194

2008

284.500
100.000
291.330
61.330

769.180
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Активности за борба против
дискриминација на децата
73.800
Детство без насилство
1.138.813
744.717
Кампања-одговорно родителство
253.202
61.350
Децата и современите
комуникациски технологии
200.000
214.954
Сопствени приходи и други приходи
за реализација на проектни активности
599.730
2.148.785
Вкупно
7.783.550
4.692.628
Големата разлика помеѓу сопствените приходи за реализација на проектните
активности во однос на 2008 година се должи на различната класификација на
приходите во 2008 и 2009 година
BELE[KA 13. DELOVNI RASHODI
Расходи
2009
231.090
154.484
31.795
17.359
292.417
842.062
843.416
33.386
496.916

2008
552.464
172.312
85.628
7.015
213.928
127.009
343.785
74.133

Tro{oci za materijali
Tro{oci za energija
Drugi materijalni rashodi
Komunalni uslugi
ПТТ услуги
Транспортни услуги
Neproizvodni uslugi
Реклама за проекти
Угостителси усл. за проекти
Наемнина
Provizii
Sudski i administrativni taksi
Други матерј расходи
Прмии за осигурување
Nadomestoci na rabot. i gra|ani
Авторски хонорари
Чланарини
Drugi nematerjalni tro{oci
Пренесени средства на други субјекти
Доплнително утврдени расходи од мината год.
Bruto plati

29.775
245.134
2.900.321
78.234
97.632
70.650
651.336
640.410

1.046.246

Vkupno Rashodi

7.705.476

4.551.482

35.959
13.100

22.469
22.763
5.000
29.799
47.659
357.502
1.266.614
39.330
137.826
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Site расходи evidentirani i dokumentirani vo smetkovodstvoto se
odnesuvaat na aktivnostite koi bea sprovedeni vo 2009 godina.Во
претходната табела дедени се расходите по вид на трошок кои понатаму се
распределени по одредени проекти како е дадено во следната табела:
13.1Rashodi po proekti

2009

Градење култура на детско учество
3.834.659
Собирање на средства за подршка на
активностите на Организацијата
Besplaten SOS telefon
223.979
Detski rabotilnici
121.200
Глобална недела на акција
100.002
Дневен центар за деца и млади
493.194
Детство без злоупотреба
1.138.814
Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката 253.204
Децата и интернетот
200.000
Јакнење на капацитетите на Организацијата
Тренинг за ненасилно решавање на конфликти
Борба против педофилијата
407.111
Бесплата правна помош и
социјална подршка
161.414
Активности за борба против дискриминацијата
73.801
Општи расходи за реализација на
проектни активности
698.098
Вкупно
7.705.476

2008

766.485
138.140
128.681
284.500
338.981
952.097
61.350
420.470
474.292
257.535

728.951
4.551.482

BELE[KA.14 PREGLED NA SPROVEDENI AKTIVNOSTI
Vo tekot na 2009 godina bea sprovedeni slednite проектни aktivnosti:
1.Градење култура на детско учество
2.Собирање на средства за подршка на активностите на Организацијата
3.Besplaten SOS telefon
4.Detski rabotilnici
5.Глобална недела на акција
6.Дневен центар за деца и млади
7.Детство без злоупотреба
8.Кампања Одговорно родителство
9.Децата и интернетот
10.Јакнење на капацитетите на Организацијата
11.Борба против педофилијата
12.Бесплата правна помош и социјална подршка
13.Активности за борба против дискриминацијата
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1.Градење култура на детско учество
Проектот е подржан од Европска Комисија и кофинансиран од УНИЦЕФ
а се однесува на спроведување на активности кои ќе им овозможат на децата да
учествуваат во креирање на општествени прашања од различни области,а се
однесуваат на детските права.Во реализацијата на овој проект вклучени се уште
седум граѓански организации а носител е прва детска Амбасада во светот
Меѓаши.
2.Собирање средства за подршка на активности на организацијата
Во рамките на овој проект организацијата во текот на целата година
одржува низа активности
за собирање на средства за одржливост на
организацијата.
3.Бесплатен СОС телефон
Бесплатниот СОС телефон 0800 1 2222 е прв бесплатен телефон за деца и
млади кој функционира континуирано 16 години. Бесплатниот СОС телефон е
срдство преку кое децата и младите можат да се обратат и да добијат
психолошка или правна подршка во решавањето на нивните проблеми.Најчести
проблеми заради кои се јавуваат децата се семејните проблеми,проблеми
поврзани
со
насилство
од
различен
карактер(психичко,физичко
сексуално,злоупотреба на детскиот труд).
За случаите за кои од СОС телефонот беше побарана подршка за заштита
на
детските
права,Организацијата
соработуваше
со
Народниот
правобранител,полицијата,судовите и службите за социјална пмош.Исто така
соработката со невладиниот сектор е на завидно ниво.
Првата Детска Амбасада во светот Меѓаши е дел од Меѓународната
мрежа Child helpline - која ги обединува СОС сервисите за помош на деца
ширум светот.На овој телефон досега работеле многу волонтери најчесто
психолози,социјални работници,педагози.Проектот финансиски беше подржан
од Швајцарската Амбасада во Скопје и сопствени приходи на оргнизацијата.
4.Детски работилници
Детските работилници представуваат можност децата од различна
етничка и верска припадност и со низок економски статус ,заедно да ја
развиваат својата креативност и фантазија. Активностите со кои се бавеа овие
работилници се од најразлични области зависно од интерсите на децата.
5.Глобална недела на акција
Светската кампања за вклучување на децата во училиште е активност која се
спроведува секоја година од 1999 година со цел вклучување на децата во
образовниот систем,обезбедување на бесплатни учебници,доволен број на
квалификувани наставници ,задолжително и квалитетно образование.Оваа
година кампањата се фокусира на пренесување на пораките од
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децата,организациите и училиштата кон политичарите со цел искоренување на
неписменоста и исклучување на децата од образовниот систем.За време на
еднонеделната кампања која траеше од 20 до 26 април беа одржани повеќе
настани
како
Големото
читање,Големата
книга
и
Марш
за
образование.Проектот беше финансиски подржан од ненаменски донации и
сопствени средства на Организацијата.
6.Дневен центар за деца и млади
Дневниот центар за деца на улица е организиран пред се за децата од
посиромашни семејства кои живеат во неприкладни услови.Тие се на возраст од
5-14 години и во центарот добиваат ужинка,чиста облека,се бањаат и посетуваат
работилници.Организацијата и покрај тоа што нема обезбедено средства за
финансирање на овој проект продолжува со негова реализација користејќи ги
сопствените извори и извори од бизнис секторот и подинци.
7.Детство без злоупотреба
Од септември 2007 година во реализација на региналната програма за
Детство без злоупотреба -подобар систем на заштита на децата во Источна
Европа ,Организацијата Меѓаши беше избрана од носителите на програмата
Nobody,s Children Foundation од Полска како национален координатор за
Македонија.Во рамките на овој проект во 2009 година спроведена е Евалуација
на кампањата Види,Слушни,Кажи,чија основна порака беше насочена кон
охрабрување луѓето да ги пријавуваат случаите на детска злоупотреба.
8.Кампања Одговорно родителство
Овој проект е продолжување на проектот „Дали денес го гушнавте своето
дете „ со цел потикнување одговорно родителство.Во рамките на оваа акција
беше одржана работилница на тема –Одговорно родителство.
9.Децата и интернетот
Проектот Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет
продолжува од минатата година.Оваа година Организацијата имаше свој
представник на Меѓународната конференција на тема Безбедност на децата и
младите на интернет.Целта на конференцијата беше да се подигне свеста за
новите предизвици и можности во борбата против Интернет заканите и да се
отвори простор за размена на различни практики помеѓу различни сектори.
10.Борба против педофилијата
Со цел да се заштитат децата од овој вид на насилство кое е на жалост во
пораст Организацијата презема низа активности ,како што се модификација на
судскиот систем и активно лобирање за измена на кривичниот закон.Во рамките
на оваа активност беа одржани два основни тренинзи од областа на правата на
детето со посебен акцент на злоупотребата и педофилијата.
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11.Бесплатна правна помош
Во текот на 2009 Организацијата имаше 140 писмени обраќања до надлежните
институции со цел пружање на правна помош, на лица жртви на различен вид
насилство.
12.Активности за борба против дискриминацијата
Согледувајќи ја потребата од поефикасно дејствување во борбата против
дискриминацијата, основан е Сојузот Македонија без дискриминација каде
активен член е и детската Амбасада Меѓаши.
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