Јули 2010 - Јануари 2011

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Информатор бр. 39 – БУШАВКО
1. Борбата против педофилијата
и родосквернавењето продолжува
1.1. Реакција на Првата детска
амбасада во светот - Меѓаши по
повод последниот случај на родосквернавење во Велес
- „Шокантен случај на инцест во Велес“
- „Во Велес притворен таткото монструм“
- „Првата детска амбасада „Меѓаши“ повикува на
најстрога казна за таткото силувач од Велес“
- „Велешкиот Фрицл во притвор, децата вратени kај
мајката“
- „Злоставуваните деца од Велес да се сместат во друго
семејство“
- „Злоставуваните девојчиња згрижени“
- „Детските трауми тешко се лекуваат“
1.2. Случај на сексуална злоупотреба во манастирот
„Трескавец“ - Прилеп
- „Педофилијата не признава свети места“
1.3. Сеуште нема разрешница за осомничениот
преставник во ОБСЕ инволвиран во педофилски скандал
- „Се шири истрагата за педофилскиот скандал во
ОБСЕ“
- „Истрагата за педофилот заглавена во преписки“
- „Случајот со Норвежанецот осомничен за педофилија
тапка во место“
1.4. Скандалозна негрижа на прилепските институции за
силуваното девојче во Прилепско
- „Социјалните служби ја заборавиле жртвата“
1.5. „Нестручноста на институциите ги остава
педофилите на слобода“
2. Дневен центар за деца кои не посетуваат
училиште при Првата детска амбасада во светот
Меѓаши
2.1. Новогодишни
пакетчиња и подароци за
децата од Дневниот центар
при Детската амбасада
Меѓаши
2.2. „Осумнаесет илјади
деца не одат во училиште“
3. „Правото на топол дом за децата, најзагрозено во
Македонија“
- Интервју со г-дин Драги Змијанац – „Журнал МК“
4. Недела на детето – 04.-10. Октомври 2010
5. Еднодневна работилница – студија
на случај
*Детето – сведок и сексуалната
злоупотреба врз децата*
6. Новогодишни честитки

7. Се повеќе деца заплеткани во водите на
проституцијата
- „Децата во канџите на проституцијата“
- „До каде ќе се шири мрежата со малолетничка
проституција“
- „Децата лесен плен на макроата“
- „Бројката е многу поголема“
- „МВР смирува, не се зголемува сексот со
малолетници“
8. Дилеми за „Фејсбук“ и во Македонија
9. Расте бројот на насилството врз децата во
Македонија
8.2. „Децата сити од јадење
ќотек“
8.1. „Децата се плашат да
признаат“
10. СОС телефон за деца и
млади 0800 1 2222 и бесплатна правна служба
- Годишен извештај за работата на СОС телефонот и
бесплатната правна служба
11. Интервју со м-р Драги Змијанац, Директор на
Првата Детска Амбасада во Светот Меѓаши за
весникот на Народниот Правобранител на Република
Македонија (број3, 2011)
12. Државата мора да најде решение за своите
граѓани
- „Ромите бездомници ќе бидат згрижени“
- „Многу деца-питачи, малку дневни центри“
- „Дневните центри за деца на улица“
13. Став на Детската амбасада Меѓаши по
повод емитувањето на спотови кои вршат
(зло)употреба на децата во политички цели
- „Меѓаши“ – Партиите да ги поштедат децата
14. Внимавајте на децата—расте бројот на исчезнати
деца
- „Ни ги грабнаа децата за органи“
15. Децата не треба да се вработуваат се до нивното
полнолетство
- „Законски измени за вработување деца“ - измени во
законот за работни односи
16. АПЕЛИ ЗА ПОМОШ

18. Состојба на каси
за донација

Активностите на Детската амбасада Меѓаши од 15 Јули 2010 до 14 Јули 2011 се поддржани од
Амбасадата на Кралството Холандија

