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ODGOVORNOST NA RAKOVODSTVOTO ZA FINANSISKITE
IZVE[TAI
Finansiskite izve{tai na Zdru`enieto Prva detska ambasada vo
svetot MEЃАШИ - se odgovornost i se odobreni od Rakovodstvoto na
Organizacijata.
Prilo`enite finansiski izve{tai se podgotveni od strana na
Organizacijata.
Rakovodstvoto, vrz osnova na vistinitosta i objektivnosta na
finansiskite izve{tai ima razvieno i odr`uva vnatre{na struktura za
kontrola koja vklu~uva soodvetna kontrolna sredina i proceduri za
kontrola.
Rakovodstvoto
veruva
deka
vnatre{nite
kontroli
ovozmo`uvaat sigurnost vo odnos na finansiskite podatoci.Me|utoa,
postojat vnatre{ni ograni~uvawa koi treba da se zemat vo predvid pri
razgleduvaweto na sigurnosta {to ja obezbeduva strukturata na
vnatre{nata kontrola.
Nezavisnite revizori, bea anga`irani da izvr{at revizija na
finansiski izve{tai za godinata {to zavr{uva na 31.12.2008 vo
soglasnost so Me|unarodnite standardi za revizija i Me|unarodnite
standardi za finansisko izvestuvawe.
Nivniot izve{taj e prika`an na strana 3.
Za Prva detska ambasada vo svetot MEЃАШИ
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IZVE[TAJ NA NEZAVISNITE REVIZORI
Do
RAKOVODSTVOTO
NA
PRVA DETSKA AMBASADA ME\A[I
Skopje
Nie izvr{ivme revizija na Bilansot na sostojba na Organizacijata
Prva detska ambasada vo svetot MEЃАШИ kako i na Bilansот na prihodi
i rashodi, za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2008 godina, koi se
objaveni na stranicite od 4 do 12.Ovie finansiski izve{tai se
odgovornost na Раководството na Zdru`enieto .Na{a odgovornost e da
dademe mislewe za ovie finansiski izve{tai vrz osnova na izvr{enata
revizija.
Revizijata ja izvr{ivme vo soglasnost so Me|unarodnite standardi
za revizija.Овие standardi baraat revizijata da ja planirame i
izvr{uvame na na~in koj }e ni ovozmo`i da dobieme razumno uveruvawe
deka finansiskite izve{tai ne sodr`at pogre{ni objavuvawa od
materijalno zna~ewe. Revizijata vklu~uva proverka po pat na testirawe
na iznosite i objavuvawata vo finansiskite izve{tai.Isto taka,
revizijata vklu~uva ocenka na primenetite smetkovodstveni principi i
vrednuvawe na zna~ajnite procenki napraveni od strana na
Раководството kako i ocenka na sevkupnata prezentacija na finansiskite
izve{tai.Nie veruvame deka revizijata {to ja izvr{ivme obezbeduva
razumna osnova za na{eto mislewe.
Na{e mislewe e deka prilo`enite Bilansi ja prika`uvaat realno
vo site materijalni aspekti, finansiskata sostojba na den 31 Dekemvri
2008 godina, rezultatite od raboteweto, vo soglasnost so
op{toprifatenite smetkovodstveni principi za objavuvawe na
finansiskite izve{tai.
Skopje,јуни 2009 godina
Za i vo ime na MSR - Revizija
____________________________
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BILANS NA SOSTOJBA
na 31 Dekemvri 2008 godina
( vo денари )
2008

2007

696390
88063

313472
38415

4164

128040

0
604163

0
147017

696390

313472

431137
431137
333554

684301
684301
333564

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

1461081

1331337

327864
288528
144896
761288

157052
121042
50605
328699

699793

1002638

699793

1002638

ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ

1461081

1331337

Bele{ka

AKTIVA
Tekovni sredstva
Pari~ni sredstva
Pobaruvawe od rabotewe
Zalihi
AVR
Vkupno tekovni sredstva
Netekovni sredstva
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Vkupno netekovni sredstva
Nepokrieni rashodi od minati god.

5

4

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 2008
(vo Denari)
Bele{ka 2008
Vkupni prihodi
8 4692628
Vkupno rashodi
10 4551482
Razliki me|u prihodi i rashodi
8 141146
Drugi prihodi
Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina
Vi{ok na prihodi za narednata
8 141146
godina
Danoci i pridonesi od Dobivkata
Vkupno vi{ok za prihodi za naredna
8 141146
godina

2007
7054121
7554126
-333564

166441

0

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

IZVE[TAJ ZA PROMENITE VO KAPITALOT
za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2008
(vo Denari)
Deloven
fond

Sostojba na 01.01.2008 godina
Ottu|uvawe na osnovni sredst.
i materijali
Amortizacija
Revalorizacija na osn.sred.
Sostojba na 31 dekemvri 2008

Fond za zaedni~ka
potro{uva.

Vkupno
kapital
i
fondovi

1002638

0

1002638

0

-

0

302845
0
699793

0

302845
0
699793

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

Деловниот фонд не е зголемен за 49682 денари за колку се набавени нови
основни средства ,за кој износ и се подценети расходите во пресметковниот
период.
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OP[TI INFORMACII ZA ZDRU@ENIETO

Organizacijata
Prva
detska
ambasada
vo
svetot
Me|aши(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
дбижењето 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 друштвото 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
набавна (номинална) вредност.
3.2 Побарувања
Побарувањата се водат според нивната набавна вредност.Во билансот на
состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност ,која се
______________________________________________________________________________
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добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на неквалитетни
и тешко наплативи побарувања.
3.3 Матерјални и нематерјални средства
Матерјалните и нематерјалните 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 отуѓувањето на средствата во тековната година
Постојните средства не се ревалоризираат.
3.4 Амортизација
Матерјалните и нематерјалните
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 prihodi i rashodi 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 31.12.2008 godina iznesuvaa:
Oznaka na valuta
EUR
USD
CHF

2008
61.4123
43.5610
41.0427

2007
60.2016
41.6464
36.8595

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 не se presmetuva i pla}a на вишокот остварени
средства како разлика меѓу вкупните приходи и расходи soglasno odredbite
na Zakonot za danok od dobivka.
______________________________________________________________________________
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BELE[KA 4 ARI^NI SREDSTVA
Pari~nite sredstva se sostojat od slednoto :

Denarska `iro smetka
Blagajna
Vkupno pari~ni sredstva

2008
--------50726
37337
---------88063

2007
---------19171
19244
---------38415

Pari~nite sredstva se odnesuvaat na sredstvata na `iro smetka i
sredstvata vo blagajna.
BELE[KA 5. POBARUVAWA OD RABOTEWETO
Vkupnite pobaruvawa na krajot na presmetkovniot perios gi ~inea :
Pobaruvawe od kupuva~ite
3750
Pobaruvawe za pove}e plat.personalen danok 413
Vkupno pobaruvawa
4163
Saldоtо od smetkata pobaruvawe od kupuva~ite bele`i salda i na
stranata dol`i i na stranata pobaruva. i toa plateni fakturi za koi
nema evidentirano pobaruvawe vo iznos od 110170 denari (na stranata
pobaruva za koi ne e evidentiran prihod)
i pobaruvawa koi se
fakturirani i nenaplateni iznos od 113920 (na stranata dol`i za koi e
evidentiran prihod ).
Po~ituvaj}i go pari~noto na~elo neto efektot od vakvata sostojba na
smetkata pobaruvawe od kupuva~ite iznesuva 3750 denari.
Vrednost od 413 denari se odnesuva na pove}e platen personalen danok
koe saldo e od 2007 godina .
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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:
a) Неисплатени плати
289358
б)Други акт врем разг.
277472
в) Други акт врем разг.
37334
_____________
Vkupno
604164
Неисплатените плати се однесува на пресметани а неисплатени плати во
пресметковниот период.
Други активни временски разграничувања се однесуваат на неплатени обврски
за трошоци направени во 2007 и 2008 година.
Износот од 33734 денари се однесува на одложени трошоци за чланарини кон
Здруженија надвор од земјата.
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БЕЛЕШКА 7 ОСНОВНИ СРЕДСТВА
Dvi`ewata i sostojbata na komponentite na osnovnite sredstva za
godinata {to zavr{uva na 31Dekemvri 2008 godina se slednite:
Revalorizirana
nabavna vrednost
Sostojba na po~etok
na godinata01.01.2008
Novi nabavki
Ottu|uvawa
Revalorizacija
Drugi sredstva
Sostojba na krajot
od godinata31.12.2008
Revalorizirana
ispravka na vrednosta
Sostojba na po~etok
na god.01.01.2008
Amortizacija za god.
Revalorizacija na
ispravki
Ottu|uvawe
Drugi promeni
Sostojba na krajot
na godinata 31.12.2008
Neto knigovodstvena
vrednost 01.01.2008
Neto knigovodstvena
vrednost 31.12.2008

Zemj Grade` Oprema Nemat v Vkupno
0

0

2995331

0

299533

0
0
0
0

0
0
0
0

49682
0
0

0
0
0
0

49682
0
0

3045013

0

3045013

0

0

0

2311031

0

2311031

0

0

302845

0

302845

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

2613876

0

2613876

0

0

684301

0

684301

0

0

431137

0

431137
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BELE[KA 8. KRATKORO^NI OBVRSKI-PLATI
2008
---------831060
76233
428311

2007
---------Neto plati
776310
Danoci od plata
87516
Pridonesi od plati
427009
Danoci i prid.koi ne zav od rez.
1596
Vkupno
1335604
1292431
Вкупно пресметани плати за 2008 година не се исплатени во целост во
пресметковниот период и како расход за периодот во билансот на
приходи и расходи е евидентиран износ од 1046246 денари додека 289358
илјади се евидентирани на одложени трошоци како е наведено и во
белешка 6.

BELE[KA 9.

OSTANATI KRATKORO^NI OBVRSKI

Dobavuva~i vo zemjata
Obvrski sprema vraboteni
Obvrski za zemeni krediti
VKUPNO

2008 2007
327864 157.052
288528 121.042
0
0
0
616392 278094

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 , кои се коментирани во
белешка 8.
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BELE[KA 10. DELOVNI PRIHODI

2008
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
Prihod od povrat na ddv
Prihodi od dr izvori
Vonredni prihodi
Prenesen del na vi{ prih. pr god
Vkupno prihodi

3145767
308068
12450
813837
14423
2000
5900
327643
183
8002
54355

4692628

2007
5487158
513127
5905
255769
70450
9300
0
307139
713
0
24395
380165
166441
7220562

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 2008 година се јавуваат стопански
субјекти,физички лица ,невладини организации од земјата и странство.
Namenski prihodi
Kako prihodi koi vo tekot na 2008 godina bea uplateni na smetkata
na organizacijata za realizirawe na konkretni proekti se приходите
од:
2008
2007
[vakcarska ambasada 969180
--------Fondacija Metamorfozis214954
--------Nobody;s Children Fondation od Polsка
744717
513036
МЦМС
284500
2177069
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Центар за ненасилна акција Београд
Action Aid International
Агенција за млади и спорт

MSR DOO - Skopje

177812
61350
61330
30000

Kosmofon
Minizterstvo za trud i soc.
ODZFD
Makedonski telekomunikacii
Министерство за култура
Мирамида Хрватска

Вкупно

2543843

71592
--------122700
61350
367024
350000
61350
369592
60000
98260
4251973

Donacijata od [vajcarskata ambasada se odnesuva na zajaknuvawe na
programskite aktivnosti i podr{ka na zapo~natite proekti na
Organizacijata vo 2008 godina со буџетски ставки за секоја конкретна
активност на Организацијата.
Donacijata od Fondacijata Metamorfozis e nameneta za proektot
Za{tita i bezbednost na decata i nivnite prava na internet
Donacijata od Nobody;sChildren Fondation od Polska e nameneta za
podr{ka na proektot Detstvo bez nasilstvo.
Донацијата од МЦМС е наменета за проектот Глобална недела на акција
Донацијата од ЦИРа е наменета за проектот Филантропија
Action Aid International го подржа проектот Глобална недела на аккција
Агенција за млади и спорт проектот СОС телефон.
Останатите приходи од донациите во 2008 година ви износ од 601924
денари се однесуваат на ненаменски донации за сроведување на
програмските активности на Организацијата а се донирани од:
Ненаменски приходи од донации

Diletto Napoli
Физички лица
Eurichild AISBL
Ivalio Vrancesko
Nobody;sChildren Fondation
Стопански субјекти
Удруга за рад Осијек
Болтон Англија
Вкупно

2008
231601
7500
40698
154755
71034
77937
18399
------601924

2007
266705
323098
------------------548700
-------96682
1235185
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BELE[KA 11. DELOVNI RASHODI

Расходи
Tro{oci za materijali
Tro{oci za energija
Drugi materijalni rashodi
Vkupno direktni rashodi
ПТТ услуги
Транспортни услуги
Neproizvodni uslugi
Reprezentacija
Наемнина
Provizii
Sudski i administrativni taksi
Други матерј расходи
Прмии за осигурување
Nadomestoci na rabot. i gra|ani
Авторски хонорари
Komunalni uslugi
Чланарини
Drugi nematerjalni tro{oci
Bruto plati
Vkupno indirektni rashodi
Vkupno Rashodi

2008
2007
552464
471687
172312
212863
85628
105447
810404
789997
213928
252257
127009
203849
343785
1632431
74133
78045
22469
27447
22763
52762
5000
29799
142430
47659
52340
357502
110529
1266614
2612922
7015
39330
30600
137826
276086
1046246 1292431
3741078 6764129
4551482 7554126

Kaj nestopanskite organizacii e mnogu specifi~na podelbata na
tro{ocite na direktni i indirektni, bidej}i takvata podelba mo`e da se
izvr{i samo vrz osnova na odredeni aktivnosti, za razlika od
stopanskite organizacii kade tro{ocite mo`at mnogu lesno da se
alociraat po edinica proizvod.
Kako kriterium za podelba na direktni i indirektni расходи vo
prethodnata tabela е zemen osnovniot kriterium (materijalni i
nematerjalni).
Site расходи evidentirani i dokumentirani vo smetkovodstvoto se
odnesuvaat na aktivnostite koi bea sprovedeni vo 2008 godina.
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Од вкупно остврените расходи во 2008 година за реализација на кинкретни
проекти се следните:
Rashodi po proekti

2008

Собирање на средства за подршка на
766485
активностите на Организацијата
Besplaten SOS telefon
138140
Detski rabotilnici
128681
Глобална акциона недела
284500
Дневен центар за деца и млад
338981
Филантропија
177812
Детство без злоупотреба
952097
Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката 61350
Децата и интернетот
420470
Јакнење на капацитетите на Организацијата
474292
Тренинг за ненасилно решавање на конфликти
257535
Граѓанска плаформа на Македонја
-------Вкупно
4000343

Ненаменски расходи
Neproizvodni uslugi
Reprezentacija
Provizii
Sudski i administrativni taksi
Наемнина
Прмии за осигурување
Чланарини
Вкупно

2008
343785
74133
22763
5000
22469
47659
39330
555139

2007
787473
395000
188516
250000
350000
16610
630000
165780
--------621693
98260
2177169
5680501

2007
1632431
78045
52762
------27447
52340
30600
1873625
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BELE[KA.12 PREGLED NA SPROVEDENI AKTIVNOSTI
Vo tekot na 2008 godina bea sprovedeni slednite проектни aktivnosti:
Собирање на средства за подршка на активностите на Организацијата
Besplaten SOS telefon
Detski rabotilnici
Глобална акциона недела
Дневен центар за деца и млади
Филантропија
Детство без злоупотреба
Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката
Децата и интернетот
Јакнење на капацитетите на Организацијата
1.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.
2.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,злоупотреби 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 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 ,ненаменски донации и сопствени приходи на
оргнизацијата.
3.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.Во првото полугодие од 2008 година овие работилници
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ги посетуваа 115 деца. Активностите со кои се бавеа овие работилници се од
најразлични области како учење на јазици,информатика,ликовна и применета
уметност,оригами,литературно-драмска,работилница
за
допишување,новинарска,спортска како и работилници по математика,едукација
за човекови вредности и работилница за шах.Детските работилници ги водат
волонтери едуцирани од областа која е содржина на работилницата. Во рамките
на оваа програмска активност беше одржана и новогодишна работилница во ТЦ
Рамстор каде сите деца заинтересирани можеа да се вклучат и да изработат
лампиони,новогодишни
честитки
и
разни
новогодишни
оригами
предмети.Изработените предмети беа употребени како новогодишен подарок за
секое дете учесник и за продажба на штандот на Детската амбасада каде беа
изложени рачно изработени предмети од деца членови на амбасадата и
волонтери. Финансиски проектот беше подржан од Швајцарската амбасада и
сопствени средства на организацијата.

4.Глобална акциона недела
Светската кампања за вклучување на децата во училиште е активност која
се спроведува секоја година од 1999 год. со цел вклучување на децата во
образовниот систем,обезбедување на бесплатни учебници,доволен број на
квалификувани наставници ,задолжително и квалитетно 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.
7.Филантропија
Филантропија е проект кој е започнат во 2007 година со цел прибирање на
фондови кои ќе овозможат социјална заштита на децата на улица.со отварање на
дневни центри како алтернативни форма за социјална заштита со што тие
привремено времено би се тргнале од улица. Овој проек финансиски го подржа
Центарот за институционален развој ЦИРА и Министерството за социјала и
труд.
8.Детство без злоупотреба
Од септември 2007 година во реализација на региналната програма за
Детство без злоупотреба -подобар систем на заштита на децата ви Источна
Европа.Организацијата Меѓаши беше избрана од носителите на програмата
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Nobody,s Children Foundation од Полска како национален координатор за
Македонија.Во рамките на овој проект се направи адаптација на постерот
„Почитувани суде се плашам„ ,како и сите припреми за брошурата „ Јас одам на
суд„.Целта на проектот е работа со деца жртви сведоци ,со цел да не се наруши
нивниот психофизички развој .Во рамките на овој проект беа одржани и
тренинзи за професионални судии кои интервјуираат деца сведоци.
Овој проект финансиски беше подржан од Nobody,s Children Foundation од
Полска и Швајцарската амбасада.

9.Дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате
Овој проект е продолжување на проектот „Дали денес го гушнавте своето
дете „ со цел потикнување одговорно родителство.Во рамките на оваа акција беа
изработени повеќе билборди со пет мотиви ,различни ситуации на
семејства.Проектот беше подржан од Акцент Медиа со одстапување бесплатен
простор за билбордите ,Центар за ненасилна акција од Белград.
10.Децата и интернетот
Проектот Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет го
спроведува Фондацијата Метаморфозис во Партнерство со Првата детска
амбасада Меѓаши а со финансиска подршка од Европската Унија.Проектот има
за цел подигнување на свесноста за постоечките опасности кои ги демнат децата
на интернет доколку не научат правилно да го користат,едукација како да се
заштитат,како и создавање ресурси со корисни информации за оваа
проблематика.
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