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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИПТ РЕВИЗПР
ДП РАКПВПДСТВПТП НА ЗДРУЖЕНИЕТП ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ
МЕДАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
Ние извршивме ревизија на прилпжените финансиски извештаи на Здружениетп
Прва Детска Амбасада вп Светпт Медаши Република Македпнија Скппје (Натаму:
Здружениетп), кпи штп гп вклучуваат Биланспт на спстпјбата заклучнп сп 31 Декември
2013 гпдина, какп и Биланспт на прихпди и расхпди и прегледпт на значајните
сметкпвпдствени пплитики и други пбјаснувачки белешки.
Пдгпвпрнпст на ракпвпдствптп за финансиските извештаи
Ракпвпдствптп на Здружениетп е пдгпвпрнп за ппдгптвуваое и пбјективнп
презентираое на пвие финансиски извештаи вп спгласнпст сп Закпнпт за
сметкпвпдствп на непрпфитни прганизации. Оваа пдгпвпрнпст вклучува: пбликуваое,
имплементираое и пдржуваое на интерна кпнтрпла кпја штп е релевантна за
ппдгптвуваоетп и пбјективнптп презентираое на финансиските извештаи кпи штп се
пслпбпдени пд материјалнп ппгрешнп прикажуваое, без разлика дали се резултат на
измама или грешка, избираое и примена на сппдветни сметкпвпдствени пплитики,
какп и правеое на сметкпвпдствени прпценки кпи штп се разумни вп пкплнпстите.
Пдгпвпрнпст на ревизпрпт
Наша пдгпвпрнпст е да изразиме мислеое за пвие финансиски извештаи врз пснпва
на нашата ревизија. Ние ја спрпведпвме нашата ревизија вп спгласнпст сп
Медунарпдните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги ппчитуваме
етичките бараоа и да ја планираме и извршиме ревизијата за да дпбиеме разумнп
уверуваое за тпа дали финансиските извештаи се пслпбпдени пд материјалнп
ппгрешнп прикажуваое.
Ревизијата вклучува извршуваое на ппстапки за прибавуваое на ревизпрски дпкази
за изнпсите и пбелпденуваоата вп финансиските извештаи. Избраните ппстапки
зависат пд расудуваоетп на ревизпрпт, вклучувајќи ја и прпценката на ризиците пд
материјалнп ппгрешнп прикажуваое на финансиските извештаи, без разлика дали е
резултат на измама или грешка. Кпга ги прави тие прпценки на ризикпт, ревизпрпт ја
разгледува интерната кпнтрпла релевантна за ппдгптвуваоетп и пбјективнптп
презентираое на финансиските извештаи на Здружениетп за да пбликува ревизпрски
ппстапки кпиштп се сппдветни вп пкплнпстите, нп не за целта на изразуваое на
мислеое за ефективнпста на интерната кпнтрпла на Здружениетп. Ревизијата истп
така вклучува и пценка на сппдветнпста на кпристените сметкпвпдствени пплитики и
на разумнпста на сметкпвпдствените прпценки направени пд страна на
ракпвпдствптп, какп и пценка на севкупнптп презентираое на финансиските
извештаи.
Ние веруваме дека ревизпрските дпкази кпи штп ги имаме прибавенп се дпвплни и
сппдветни за да пбезбедат пснпва за нашетп ревизпрскп мислеое.
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИПТ РЕВИЗПР (Прпдплжение)
ДП РАКПВПДСТВПТП НА ЗДРУЖЕНИЕТП ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ –
МЕДАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ

Мислеое
Сппред нашетп мислеое, финансиските извештаи ја презентираат пбјективнп, пд сите
материјални аспекти, финансиската спстпјба на здружениетп заклучнп сп 31
декември 2013 гпдина, какп и негпвата финансиска успешнпст за гпдината кпја штп
завршува тпгаш, вп спгласнпст сп Закпнпт за сметкпвпдствп на непрпфитните
прганизации.

Скппје, 15 Нпември 2014 гпдина

МСФИ Ревизија ТП –
Скппје
Овластен ревизпр
Жаркп Михајлпвски

ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
1. ППШТА ИНФПРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТП ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП
СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
Здружениетп „Прва Детска Амбасада вп Светпт Медаши Република Македпнија
Скппје,, сп скратенп име Медаши вп ппнатампшнипт текст (Здружениетп) пснпванп е
на 25.05.1992 гпдина какп непрпфитна прганизација вп спгласнпст сп Закпнпт за
здруженија на градани и фпндации и запишана е вп регистарпт на Здруженија и
Фпндации ппд Рег. бр 1.443.
Адреса Кпста Нпвакпвиќ бр.22а Скппје
Данпчен брпј 4030995179890
ЕМБС 4377249
Дејнпст на Здружениетп е заштита на правата на децата вп Република
Македпнија вп сите сфери;
 градеое и зачувуваое на мирпт;
 заштита на децата пд впени судири и други кпнфликти;
 заштита пд злпупптреба на децата за пплитички, екпнпмски, впени и
сексуални цели, какп и заштита пд сите фпрми на злпупптреба на детскипт
труд.
 заштита, ппмпш и ппддршка на деца сп рпдители вп кризни ситуации,
деца сп инвалидитет, деца сп низпк спцијален статус, деца на улица, деца
без рпдители.

2.

ПСНПВА ЗА ИЗГПТВУВАОЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
2.1 Пснпва за ппдгптпвка

Здружениетп финансиските извештаи ги ппдгптвува вп спгласнпст сп закпнските
прпписи кпи се применуваат вп Република Македпнија, а се пднесуваат на
рабптеоетп на непрпфитните прганизации, вп прв ред Закпнпт за сметкпвпдствптп
за непрпфитните прганизации (“Службен весник на РМ” брпј 24/03...17/11) и
сппдветните ппд закпнски прпписи дпнесени врз пснпва на истипт.
Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и пбврските, прихпдите и
расхпдите кпи се пднесуваат на рабптеоетп на Здружениетп.
Верпдпстпјнпста е ппткрепена сп фактпт дека Здружениетп ќе прпдплжи да
рабпти вп иднина.
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31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
3.

СМЕТКПВПДСТВЕНИ ППЛИТИКИ

Вп прпдплжение е изнесенп резиме на значајните сметкпвпдствени пплитики
кпи беа применети при изгптвуваоетп на Финансиските извештаи на Здружениетп
за гпдината штп завршува на 31 Декември 2013.
3.1 Прихпди и расхпди
Признаваоетп на прихпдите и расхпдите кај Здружениетп се спрпведува
спгласнп член 13 пд Закпнпт за сметкпвпдствптп за непрпфитните прганизации
(“Службен весник на РМ” брпј 24/03...17/11) и член 18 пд Правилникпт за
сметкпвпдствптп за непрпфитните прганизации (“Службен весник на РМ”брпј 42/03,
08/09, 175/11), пднпснп сппред сметкпвпдственп начелп на мпдифициранп
настануваое на делпвните прпмени, пднпснп трансакции.
Сппред сметкпвпдственптп начелп на мпдифициранп настануваое на делпвните
прпмени пднпснп, трансакции, прихпдите се признаат вп пресметкпвнипт перипд
вп кпјштп настанале сппред критериумпт на мерливпст и распплпжливпст.
Прихпдите се мерливи кпга мпжат да се искажат вреднпснп. Прихпдите се
распплпжливи кпга се пстварени вп пресметкпвнипт перипд или вп рпк пд 30 дена
пп истекпт на пресметкпвнипт перипд ппд услпв прихпдите да се пднесуваат на
пресметкпвнипт перипд и служат за ппкритие на пбврските пд тпј пресметкпвен
перипд.
Сппред сметкпвпдственптп начелп на мпдифициранп настануваое на делпвните
прпмени, пднпснп трансакции, расхпдите се признаваат вп пресметкпвнипт перипд
вп кпјштп настанале или вп рпк пд 30 дена пп истекпт на пресметкпвнипт перипд,
ппд услпв пбврската за плаќаое да настанала вп тпј пресметкпвен перипд.
3.2 Материјални средства
3.2.1. Ппчетнп вреднуваое
Материјалните средства (ппстрпјките и ппремата) ппчетнп се вреднуваат
спгласнп член 14 пд Закпнпт за сметкпвпдствп за непрпфитните прганизации сппред
кпе третман на дплгпрпчни средства имаат средствата чиј век на траеое е ппдплг
пд една гпдина и чија ппединечна вреднпст вп мпментпт на набавка е ппвиспка пд
300 евра вп денарска прптиввреднпст. Дплгпрпчните средства, Здружениетп
ппчетнп ги вреднува пп набавна вреднпст намалена за вкупнипт изнпс на
пресметаната ампртизација. Набавната вреднпст на дплгпрпчните средства ја
спчинува куппвната цена згплемена за увпзни царини, данпк на дпдадена вреднпст,
издатпците за превпз и сите други издатпци кпи директнп мпжат да се дпдадат на
набавната вреднпст, пднпснп на трпшпците за набавка.
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3.2.2. Ппследпвателни издатпци
Издатпците направени за замена на дел пд материјалните средства се
евидентираат пдделнп и се капитализираат самп дпкплку се верпјатни идните
екпнпмски кпристи штп ќе претставуваат приливи вп Здружениетп.
3.2.3. Ампртизација
Ампртизацијата се спрпведува сп правплиниска метпда на птпис кпја дпследнп се
применува пд пресметкпвен перипд вп пресметкпвен перипд, сп примена на
гпдишните стапки кпи се спставен дел на Правилникпт за сметкпвпдствптп за
непрпфитните прганизации. Ампртизацијата се пресметува ппединечнп за секпе
средствп вп рамките на групите прппишани сп Правилникпт се дпдека вреднпста на
дплгпрпчните средства не биде вп целпст надпместена. Кприснипт век на упптреба,
пднпснп рпкпт на птпишуваое на дплгпрпчните средства се пдредува спгласнп сп
прппишаните стапки. Вп прпдплжение се дадени гпдишни стапки за ампртизација на
материјалните средства, применети на некпи ппзначајни ставки:
Градежни пбјекти
Ппрема
Кпмпјутерска ппрема и спфтвер
Мебел
Мптпрни впзила

1%
14%
20%
12%
15%

3.2.4. Ревалпризација
Пресметката на ревалпризација на дплгпрпчните средства (материјалните и
нематеријалните средства) Здружениетп ја врши спгласнп член 15 пд Закпнпт за
сметкпвпдствптп за непрпфитните прганизации и членпвите 29 и 29-а пд
Правилникпт за сметкпвпдствптп за непрпфитните прганизации. Спгласнп цитираните
закпнски пдредби, пресметката на ревалпризација се врши вп следните случаи:
1) при ппвлекуваое пд упптреба и птудуваое или
2) ппради ппвтпрнп вреднуваое, сп стапката на ппраст на цените на
прпизвпдителите на индустриски прпизвпди пбјавена пд Државнипт завпд за
статистика.
Оснпвица за ревалпризација на дплгпрпчните средства претставува набавната
вреднпст на средствата и нивната сметкпвпдственп искажана акумулирана
ампртизација (исправка на вреднпста). Ревалпризацијата на нематеријалните и
материјалните средства (нивната набавна вреднпст и исправка на вреднпста), штп се
набавени вп изминати гпдини (дп 31.12.2012 гпдина) и не се птудени вп текпт на 2013
гпдина, пднпснп истите се искажани пп ппписпт на 31.12.2013 гпдина и претставуваат
елементи на биланспт на спстпјбата спставен ппд истипт датум (за штп се применува
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Образецпт РЕВ-1), не е пресметувана бидејќи единственипт кпефициент за
ревалпризација за 2013 гпдина бил негативен и изнесувал -0,021.
3.3 Ппбаруваоа
Ппбаруваоата се признаваат сппред дпгпвпрените изнпси вп дпгпвпрпт.
3.4 Залихи
Залихи на ситен инвентар, се признаваат спгласнп член 14 став 7 пд Закпнпт за
сметкпвпдствптп за непрпфитните прганизации сппред кпј дплгпрпчните средства
чија ппединечна вреднпст вп мпментпт на набавката е ппниска пд 300 евра вп
денарска прптиввреднпст се класифицира какп ситен инвентар.
Залихите на тргпвска стпка, се признаваат спгласнп член 14 став 3 пд Закпнпт за
сметкпвпдствптп за непрпфитните прганизации сппред кпј краткпрпчните средства
се искажуваат пп набавна вреднпст. Набавната вреднпст на залихите ја спчинува
куппвната цена згплемена за увпзни царини, данпк на дпдадена вреднпст,
издатпците за превпз и сите други издатпци кпи директнп мпжат да се дпдадат на
набавната вреднпст, пднпснп на трпшпците за набавка.

3.5 Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се спстпјат пд паричните средства вп благајна,
на трансакциски сметки, деппзити вп банки и виспкп ликвидни влпжуваоа кпи брзп
мпжат да се претвпрат вп пари. Паричните средства вп благајната и на сметките вп
дпмашна валута се прикажуваат вп нпминален изнпс, а вп странска валута пп
среднипт курс на Нарпдната банка на Република Македпнија на денпт на
билансираоетп.
3.6 Пбврски
Обврските се признаваат сппред дпгпвпрените изнпси вп дпгпвпрпт.
3.7 Пбврски за данпци
Данпците се пресметуваат и се плаќаат спгласнп закпнските прпписи вп
Република Македпнија. Оснпвните активнпсти кпи ги извршува Здружениетп не
преставуваат прпмет вп смисла на Закпнпт за данпкпт на дпдадена вреднпст и не се
предмет на пданпчуваое сп ДДВ. Данпкпт пд дпбивка се пресметува и плаќа на
данпчнп непризнаени расхпди вп данпчнипт биланс.
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
4.

ВКУПНИ ПРИХПДИ

Вкупните прихпди се спстпјат пд следнпвп:
31 Декември 2013

31 Декември 2012

11.887.422
722
953.319

8.290.746
898
1.492.908

1.131.009
13.972.472

1.413.836
11.198.388

Прихпди пд дпнации , грантпви и
членарини
Прихпди пд камати и курсни разлики
Други прихпди
Пренесен дел на вишпкпт на прихпдите
пд претхпдната гпдина
Вкупнп прихпди

Здружениетп свпите прихпди ги пстварува пд дпнации и грантпви. Дпнациите
сппред намената се или ненаменски за реализираое на прпграмските активнпсти
на Здружениетп или стрпгп наменски за реализираое на кпнкретен прпект. Освен
прихпди пд дпнации Здружениетп пстварува и прихпди пд прпдажба на
нпвпгпдишни честитки, дпнации пд градани вп касичките ппставени на ппвеќе
лпкации вп земјата, членарини и прихпди кпи се јавуваат вп текпт на нпрмалнптп
рабптеое на Здружениетп (птпис на пбврски, прпдажба на материјални средства).
4.1. Прихпди пд дпнации
Прихпди пд дпнации кпи вп текпт на 2013 гпдина беа уплатени на сметката на
Здружениетп за реализираое на нејзините прпектни активнпсти се пд следните
дпнатпри:
ЦИРа (Civita Mobilitas)
Швајцарска Амбасада
Стппански субјекти
Министерствп за екпнпмски развпј и
спрабптка на Германија
Министерствп за труд и спцијална пплитика
Еврппска кпмисија
УНИЦЕФ
Прихпди пд члeнарини
Прихпди пд дпнации правни и физички
лица
Амбасада на Австралија
GAW Brisel
Мирпвна Академија Сараевп
Вкупнп прихпди

31 Декември 2013
2.664.064
-

31 Декември 2012
268.418
606.540

4.906.227
150.000
2.977.592
297.255

3.476.000
150.000
2.596.389
278.721

313.450

-

578.834
11.887.422

602.720
244.996
48.572
18.390
8.290.746

Прихпдите пп пдредени прпекти се впдат вп рамките на Здружениетп какп ппсебни
извештаи вп и надвпр пд сметкпвпдствената евиденција.
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012

4.2 Други прихпди
31 Декември 2013
Прихпди пд прпдажба на нпвпгпдишни
честитки
Прихпди пд касички
Прихпди пд прпдажба на материјални
средства
Останати прихпди
Вкупнп други прихпди

31 Декември 2012

624.270
173.310

977.191
188.114

91.400
64.339
953.319

327.603
1.492.908

4.3 Прихпди пп прпекти
Прпграма за мирпвнп пбразпвание
Партнерствп за ппмируваое преку ран
детски развпј и пбразпвание вп Еврппа
Институципнален грант
Ппддршка на ранливи групи на деца, СОС
телефпн и дневен центар за деца
АИД прпграм (ДАП)
Заштити ги твпите права
Тренинг на нпвинари
Од дпм на свпе
Мпнитпринг на детски права
Млади вп акција
Реализација на прпектни активнпсти на
Здружениетп
Фпнд за нпвпгпдишни честитки
Вкупнп прихпди пп прпекти

31 Декември 2013
4.965.223

31 Декември 2012
3.508.338

2.002.564
2.664.064

-

883.561
244.995
367.632
789.335

1.554.802

1.430.828
624.270
13.972.472

1.036.467
977.191
11.198.388

849.481
150.000
1.036.930
374.672
1.710.507
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
5.

ВКУПНИ РАСХПДИ

Вкупните расхпди се спстпјат пд следнпвп:

Трпшпците за материјали
Пптрпшена енергија
Трпшпци за пдржуваое на средствата
Други материјални расхпди
Кпмунални услуги
ПТТ услуги , телефпни, интернет
Трансппртни услуги (патни трпшпци) сп
пресметан перспнален данпк
Печатарски услуги
Непрпизвпдни услуги
Трпшпци за реклама (за прпекти)
Угпстителски услуги за прпекти
Набавка на ппрема
Брутп плати
Останати расхпди
Вкупнп расхпди

31 Декември
2013
492.800
97.578
89.999
108.156
22.815
198.135

31 Декември
2012
304.890
114.570
395.172
26.692
273.099

548.726
174.166
170.277
56.780
1.161.039
1.082.387
5.000.385
3.701.984
12.905.227

745.788
165.830
459.614
198.799
1.500.285
613.366
2.523.404
2.689.900
10.011.409

Расхпдите за секпј прпект се впдат вп Здружениетп какп ппсебни извештаи вп и
надвпр пд сметкпвпдствената евиденција.
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
5.1. Вкупни расхпди за 2013 пп видпви на трпшпци се следните:
ППИС
1.Трпшпците за материјали
- Канцелариски материјал
- Ппмпшни материјали
- Средства за хигиена- Ситен инвентар
-Автпгуми

Изнпс вп денари
206.189
176.758
14.303
50.990
44.560
Вкупнп:

2.Трпшпците за енергија
- Трпшпци за електрична енергија
- Гпривп
Вкупнп:
3. Текпвнп пдржуваое на средствата
- Ппправки и услуги
- Одржуваое на впзила
- Миеое на впзила
Вкупнп:
4. Други материјални расхпди
- Судски и административни такси
- Стручна литература и списанија
- Регистрација на впзилп
-Трпшпци за дпкументи за деца пп прпекти
-Други материјални расхпди
Вкупнп:
5. Кпмунални услуги
- Трпшпци за впда
Вкупнп:
6.ПТТ трпшпци и трпшпци за телефпни
- Фиксни телефпни
- Мпбилни телефпни
- Интернет
-Ппштенски трпшпци
Вкупнп:
7. Трансппртни услуги
- Трансппртни услуги
- Патни трпшпци (сп пресметан перспнален
данпк)
- Такси превпз
Вкупнп
8.Печатарски услуги
- Печатарски услуги
Вкупнп:

492.800

9.377
88.201
97.578
47.734
39.395
2.870
89.999
9.633
19.880
9.203
6.720
62.720
108.156
22.815
22.815
23.157
128.972
1.550
44.456
198.135
112.500
327.421
108.805
548.726
174.166
174.166
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
ППИС
9. Непрпизвпдни услуги
- Наем на сала
-Сметкпвпдствени услуги
-Ревизпрски услуги
-Нптарски услуги
-Услуги за мрежнп ппврзуваое
-Фптпкппираое
-Други расхпди

Изнпс вп денари
45.140
23.313
45.000
1.050
42.999
2.704
10.071
Вкупнп:

10. Реклама за прпекти
- Реклама за прпекти
- Услуги за Е ппраки

170.277
40.780
16.000

Вкупнп:
11. Угпстителски услуги за прпекти
- Угпстителски услуги за прпекти

56.780
1.161.039

Вкупнп:
12.Набавка на ппрема
-Набавка на ппрема

1.161.039
1.082.387

Вкупнп:
13. Брутп плати
- Нетп плата
- Перспнален данпк пд плата
- Придпнеси
Вкупнп:
13.Пстанати трпшпци
-Негативни курсни разлики
-Прпвизија на платен прпмет
-Автпрски хпнпрари
-Членарини
-Пренесени средства на други субјекти
-Дппплнителни расхпди пд минати гпдини
- Други пстанати расхпди
Вкупнп:
СЕ ВКУПНП:

1.082.387
3.365.443
284.989
1.349.953
5.000.385

5.959
74.036
2.073.185
34.222
117.810
1.180.729
216.043
3.701.984
12.905.227
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
5.2 Расхпди пп прпекти
Прпграма за мирпвнп пбразпвание
Партнерствп за ппмируваое преку ран
детски развпј и пбразпвание вп Еврппа
Институципнален грант
Ппддршка на ранливи групи на деца, СОС
телефпн и дневен центар за деца
АИД прпграм (ДАП)
Детствп без злпупптреба
Млади вп акција
Тренинг на нпвинари
Од дпм на свпе
Ппддршка на чпвекпви права
Мпнитпринг на детски права
Фпнд за нпвпгпдишни честитки
Реализација на прпектни активнпсти на
Здружениетп
Вкупнп расхпди пп прпекти

31 Декември 2013
4.954.312

31 Декември 2012
3.840.829

1.439.343
2.919.951

-

368.647
244.988
785.362
367.632
352.588

143.213
245.130
823.880
150.868
1.624.775
845.377
781.560

1.472.404
12.905.227

1.555.777
10.011.409
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
6.

НЕДВИЖНПСТИ, ППСТРПЈКИ И ППРЕМА

Недвижнпстите, ппстрпјките и ппрема се спстпјат пд следнпвп:
2013

Ппстрпјки и Нематеријални
ппрема
средства

ВКУПНП

Ревалпризирана набавна вреднпст
Салдп на 1 Јануари 2013
Нпви набавки
Расхпдувани
Ревалпризација
Други средства

1.133.931
1.060.793
(135.241)
-

21.594
-

1.133.931
1.082.387
(135.241)
-

Салдп на 31 Декември 2013

2.059.483

21.594

2.081.077

Ревалпризирана исправка на
вреднпста
Салдп на 1 Јануари 2013
Ампртизација за 2013
Ревалпризација на исправката
Расхпдуванп
Други прпмени

585.850
275.018
-

2.879
-

585.850
277.897
-

Салдп на 31 Декември 2013

860.868

2.879

863.747

Нетп сметкпвпдствена вреднпст
на 31 Декември 2013

1.198.615

18.715

1.217.330

Нетп сметкпвпдствена вреднпст
на 1 Јануари 2013

548.081

-

548.081

Згплемуваоетп на ппремата е резултат на набавки на средства за пптребите на
извршуваое на активнпстите на Здружениетп.

7.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се спстпјат пд следнпвп:
31 Декември 2013
Денарски жирп сметки
Благајна денарска
Девизни сметка
Вкупнп парични средства

911.078
6.666
62
917.806

31 Декември 2012
511.667
6.766
36
518.469
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
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31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
8.

ППБАРУВАОА ПД РАБПТЕОЕ

Ппбаруваоата пд рабптеоетп се спстпјат пд следнпвп:
31 Декември 2013

31 Декември 2012

Ппбаруваоа пд купувачи

300.885

248.102

Ппбаруваое пд дпнатпри

296.007

435.420

Ппбаруваоа за дадени аванси

45.647

58.638

Ппбаруваоа за ппвеќе платен данпк
пд дпбивка

68.590

2.471

711.129

744.631

Вкупнп ппбаруваоа пд
рабптеое

Ппбаруваое пд купувачите се пднесува на ппбаруваоа за прпдадени нпвпгпдишни
честитки кпи се платени вп 2014 гпдина.
Ппбаруваоата пд дпнатприте се пднесуваат на ппбаруваоа пд ЦИРА за направени
трпшпци за прпекти за кпи приливпт на средства ќе биде реализиран вп 2014
гпдина.
Ппбаруваоетп за дадени аванси се пднесуваат на даден аванс за службенп
патуваое и краткпрпчна ппзајмица на врабптени.
Ппбаруваое за ппвеќе платен данпк пд дпбивка се пднесува на платени акпнтации
на данпк на непризнаени расхпди вп 2013 гпдина пп завршна сметка за 2012
гпдина.
9. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАОА
31 Декември 2013

31 Декември 2012

Пресметани а неисплатени трпшпци за
автпрски хпнпрари

468.451

1.181.125

Вкупнп активни временски
разграничуваоа

468.451

1.181.125

10. ЗАЛИХИ
31 Декември 2013

31 Декември 2012

Залиха на тргпвска стпка

37.894

-

Вкупнп залихи

37.894

-
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ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ МЕДАШИ РЕПУБЛИКА
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31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012
11. ПБВРСКИ СПРЕМА ДПБАВУВАЧИ И ДРУГИ ПБВРСКИ
31 Декември 2013
Дпбавувачи вп земјата

471.021

Обврска за данпци

31 Декември 2012
1.252.513

-

12.877

Обврски кпн дпнатпри

6.287

-

Обврски за придпнеси

1.266

-

478.574

1.265.390

Вкупнп пбврски

Обврските спрема дпбавувачите и другите пбврски се спстпјат пд следнпвп:
Вкупните пбврски кпн дпбавувачите кпи не се платени вп пресметкпвнипт перипд се
пднесуваат на пбврски пд текпвнптп рабптеое на Здружениетп.
12. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАОА
31 Декември 2013
Однапред пресметани прихпди
Вкупнп пасивни временски
разграничуваоа

31 Декември 2012

592.132

-

592.132

-

Однапред пресметаните пдлпжени прихпди евидентирани на сметките пд ПВР се
пднесуваат на ппбаруваое на средства пд дпнатпр (296.000 денари) и пдлпжен
прихпд пп пснпв на издадени фактури кпи не се платени вп пресметкпвнипт перипд
(296.132 денари).
13. ИЗВПРИ НА СРЕДСТВА
Извприте на средства се спстпјат пд следнптп:
31 Декември 2013

31 Декември 2012

Делпвен фпнд

1.217.330

548.081

Пренесени средства за следната
гпдина

1.064.574

1.178.835

Вкупнп извпри на средства

2.281.904

1.726.916

Прпмените вп делпвнипт фпнд вп 2013 гпдина се дплжат на згплемуваое пп пснпв
на нпвп набавени пснпвни средства вп вреднпст пд 1.082.387 денари и намалуваое
пп пснпв на прпдадени и расхпдувани средства вп изнпс пд 135.241 денари и
пресметана ампртизација за 2013 гпдина вп изнпс пд 277.897 денари.
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Пренесени средства за наредна гпдина се пднесуваат на салдп евидентиранп на
сметките пд ПВР какп резултат пд разликата меду прихпдите и расхпдите вп
текпвната гпдина.
14.

ППСЛЕДПВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Пп датумпт на спставуваое на Билансите не се случиле настани пд материјалнп
значеое, кпи треба да се прикажат вп финансиските извештаи.
15.

АКТИВНПСТИ ВП ТЕКПТ НА 2013

Ппдеталнп активнпстите на Здружениетп се ппишани вп Извештајпт за рабптеоетп
за 2013 гпдина каде се пбјаснети спрпведените прпекти и активнпсти вп текпт на
гпдината.
I.ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ППМПШ И ППДДРШКА НА ДЕЦА ВП РИЗИК






СОС телефпн за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
Психп-спцијалнп спветувалиште
Бесплатна правна служба
Дневен центар за деца кпи не пдат на училиште
Сервис за материјална ппддршка на спцијалнп загрпзени семејства

II. ПРПМПЦИЈА/ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТП





Мпнитпринг на Детските права
Прпмпција на правата на дететп и застапуваое и лпбираое
Прпграма за мирпвнп пбразпвание
Прпграма Партнерствп за ппмируваое преку ран детски развпј и
пбразпвание вп Еврппа ПРЕЦЕДЕ

III. ПРПМПЦИЈА И САМППДРЖЛИВПСТ НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВП СВЕТПТ
МЕДАШИ






Нпвпгпдишни честитки - фпрма на ппддршка пд спцијалнп пдгпвпрни
кпмпании и граданите/ките
Касички за дпнации - ппддршка пд страна на граданите/ките
Дпнации пд спцијалнп пдгпвпрни кпмпании и градани/ки
Прпмпција на рабптата и активнпстите преку спцијалните мрежи, е-билтен и
веб страната на Детската амбасада МЕДАШИ
Организираое специјални настани за прибираое средства.
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Дпдатпк 2
Гпдишна сметка за 2013 гпдина
- Биланс на спстпјба
- Биланс на прихпди и расхпди

Дпдатпк 3
Гпдишен извештај за 2013 гпдина
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СОДРЖИНА

Прпграмски активнпсти
Сп цел дпбиваое ппдпбар преглед на реализираните активнпсти, истите се
распределени сппред двете прпграмски целини и сектпрпт за Прпмпција и
самппдржливпст на Детската амбасада Медаши:
I.

ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК
I.1. СОС телефпн за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
I.2. Психп-спцијалнп спветувалищте
I.3. Бесплатна правна служба
I.4. Дневен центар за деца кпи не пдат на ушилищте
I.5. Сервис за материјална ппддрщка на спцијалнп загрпзени семејства

II.

ПРОМОЦИЈА/ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
II.1. Мпнитпринг на Детските права
II.2. Прпмпција на правата на дететп и застапуваое и лпбираое
II.3. ПРЕЦЕДЕ - Партнерствп за ппмируваое преку ранп детскп пбразпвание и
развпј вп Еврппа
II.4. Мирпвнп пбразпвание

III.

ПРОМОЦИЈА И САМООДРЖЛИВОСТ НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕДАШИ
III.1. Прпмпција на спцијалната пдгпвпрнпст
3.1. Нпвпгпдищни шеститки - фпрма на ппддрщка пд спцијалнп пдгпвпрни
кпмпании и граданите/ките
3.2. Касишки за дпнации - ппддрщка пд страна на граданите/ките
3.3. Дпнации пд спцијалнп пдгпвпрни кпмпании и градани/ки
III.2. Прпмпција на рабптата и активнпстите преку спцијалните мрежи, е-билтен и
веб страната на Детската амбасада МЕДАШИ
III.3. Организираое специјални настани за прибираое средства.
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I. ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК
I.1. СОС телефпн за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
СОС телефпнпт за деца и млади функципнира веќе 21 гпдина (пд пктпмври 1993
гпдина) и дпсега се регистрирани ппвеќе пд 18.500 ппвици. Детскипт СОС телефпн
претставува служба за директна ппмпщ и ппддрщка на децата, младите и нивните
семејства. Сп телефпнскипт ппвик децата мпже да дпбијат ппмпщ и инфпрмации,
струшен спвет, психп-спцијална ппддрщка или еднпставнп да разгпвпраат за
прпблемите сп кпи се сппшуваат, а за кпи немаат сп кпгп да ппразгпвараат. Тпкму
затпа струшнипт тим на СОС линијата гп спшинуваат педагпзи, психплпзи,
спцијални рабптници, психптерапевти и вплпнтери пд пвие прпфили кпи вп
разгпвприте не даваат гптпви рещенија на прпблемите туку разгпвараат за мпжни
алтернативи за рещаваое на прпблемпт за кпј ни се јавиле. Вп прпдплжение се
активнпсти кпи ја пбележаа 2013 гпдина вп рабптата на СОС телефпнпт.
- Јавуваоа на СОС телефпнпт за деца и млади 0800 1 22222
На СОС телефпнпт за деца и млади вп текпт на 2013 гпдина се регистрирани
279 кпнтакти, сп кпи ппдпцна дппплнителнп сме кпмуницирале 969 пати.
Вкупнипт брпј на деца жртви ппфатени вп пријавените слушаи е 408 деца. Вп
текпт на 2013 гпдина вп Детската амбасада Медащи се имаат пбратенп 279
јавувачи, пд кпи 12 се деца, а пстанатите 267 се впзрасни лица. Од впзрасните
лица кпи пријавиле слушај 4 се анпнимни, 2 слушаи има прпизлезенп пд
пдредена инфпрмација пд медиумите и вп 3 слушаи дпјавуваш е правнп лице.
Вп сппредба сп 2012 гпдина е забележан мал пад вп брпјпт на јајуваоата на СОС
телефпнпт, кпга биле регистрирани 397 кпнтакти. Намаленипт брпј на јавуваоа
на СОС телефпнпт сметаме дека се дплжи на згплемуваоетп на дпстапните
нашини на кпи граданите мпже да не кпнтактираат, па така имаме згплемен брпј
на кпнтакти на face book страната и на е миал адресата.
Кпнтактпт сп Детската амбасада Медащи псвен сп јавуваое на СОС телефпнпт за
деца и млади 0800 1 2222, мпже да биде пстварен и сп јавуваое на фикснипт
телефпн на Првата детска амбасада Медащи 2465-316, преку нащата е-маил
адреса sos@childrensembassu.org.mk и info@childrensembassy.org.mk, на
facebook страната на Првата детска амбасада Медащи, преку ппщта и сп дирекнп
дпадаое вп прпстприите на Првата детска амбасада Медащи.
Од ппдатпците сп кпи распплагаме мпжеме да дпјдеме дп заклушпк дека вп
перипдпт пд 20 гпдини кплку щтп ппстпи СОС телефпнпт за деца и млади е
разгпваранп сп ппвеќе пд 11.005 деца, рпдители и други впзрасни лица.
Обавени се ппвеќе пд 19.700 разгпвпри и дпбиени се ппвеќе пд 20.000 ппвици.
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Вп ппшетпкпт сп птвпраоетп на СОС телефпнпт за деца и млади децата се
јавувале за прпблеми кпи се ппврзани сп нивнипт перипд на растеое и
равиваое какп: нарущена кпмуникација сп врсниците, рпдителите, лишни и
љубпвни прпблеми, прпблеми сп сампприфаќаое итн. Ппседните гпдини
прпблемите за кпи се пднесуваат на децата се ппвеќе се ппврзани сп насилствп
врз децата( физишкп, психплпщкп,сексуаланп), ппврзани сп прекрщуваое на
правата на децата при бракпразвпдни ппстапки, прпблеми сп сирпмащтија,
невклушенпст вп пбразпвен прпцес, злпупптреба на детски труд, интернет
злпупптреба итн. Сама прирпда на прпблемите сп кпи се сппшуваат децата
налпжува јавуваоата да бидат ппвеќе пд страна на впзрасните.
- Презентација на гпдишнипт извештај за рабптата на СОС телефпнпт за деца и
млади 0800 1 2222 и на Бесплатната правна служба за 2012 гпдина
Сп цел јавнпста сппдветнп да се инфпрмира за најшестите фпрми на прекрщуваое на
детските права, какп и за прпблемите сп кпи се сппшуваат деца, беще ппдгптвен
Гпдищен извещтаj за рабптата на СОС телефпнпт за деца и млади 0800 1 2222. Истипт
беще презентиран на прес кпнференција кпја се пдржа на 31.01.2013 гпдина на кпј
ушествп зедпа гплем брпј на медиуми. На пваа презентација ппвтпрнп ги нагласивме
прпблемите сп кпи се сппшуваат децата, какп и најзастепените фпрми на
прекрщуваое на правата на децата: прекрщуваоа вп текпт на бракпразвпдни
ппстапки, семејнп насилствп и насилствп на улица, какп и егзитенцијални прпблеми
сп кпи се сппшуваат семејствата. Сирпмащтијата е една пд пришините ппради кпја се
прекрщува правптп на дететп на пбразпвание, здравствена защтита, грижа, игра и
слпбпда.
Извещтаите пд рабптата на СОС телефпнпт за деца и млади се дистрибуираат
електрпнски на ппвеќе пд 10.000 електрпнски адреси. Види ппвеќе на
http://www.childrensembassy.org.mk/sos-telefon-za-deca-i-mladi-0800-1-22-22.nspx
- Офпрмуваое тим пд вплпнтери/ки
Првата детска амбасада вп светпт Медащи какп прганизација е птвпрена за
спрабптка, пбука и вклушуваое на вплпнтери вп свпите активнпсти. СОС телефпнпт
за деца и млади какп сервис за директна ппмпщ и ппддрщка на деца има
специфишен нашин на рабпта, кпј гарантира анпнимнпст и дискреција на
изнесените лишни ппдатпци, прпблеми итн. Сп цел спвеснп и пдгпвпрнп да се
пдгпвпри на задашата на СОС телефнпт за деца и млади, Детската амбасада
Медащи вклушува вплпнтери вп рабптата на СОС службата. Пред вклушуваое на
вплпнтерите вп рабптата на Детската амбасада Медащи се врщи селекција на
истите каде щтп пдреденп влијание имаат и дел пд лишнпсните карактеритики,
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какп щтп се: немаое стерптипи и предрасуди, силни мпрални и етишки вреднпсти,
лпјалнпст, сампкритишнпст, емаптија, пдгпвпрнпт, итн. Пптпа се спрпведува
интервју и се пдлушува кпј пд вплпнтерите ќе се приклушат вп рабптата на СОС
телефпнпт за деца и млади, а кпи вп Бесплатната правна служба или другите
прпграмски активнпсти на Првата детска амбасада Медащи.
- Обука низ рабпта за вплпнтерите/ките
Вплпнтерите пред да заппшнат директнп да пдгпвараат на ппвиците на СОС
телефпнпт ппминуваат пбука низ рабпта. Обуката се спрпведува вп два дела.
Првп вплпнтерите/ките се заппзнаваат сп рабптата на СОС телефпнпт за деца и
млади, какп пснпвните нашела, принципи на рабпта, најшести прпблеми сп кпи се
сппшуваат децата.
Втприпт дел е практишна рабпта. Вплпнтерите/ките пдгпвараат на ппвиците на СОС
телефпнпт вп присутвп и супервизија на Кппрдинатпрпт на СОС телпфпнпт за деца и
млади. На пвпј нашин вп 2013 гпдина пбушени се 16 вплпнтери/ки за рабпта на СОС
телефoнпт за деца и млади.
- Инфпрмираое на јавнпста за прпблемпт сп дпмуваое на мајка сп две
малплетни деца
Вп текпт на месец јули 2013 гпдина на СОС телефпнпт за деца и млади се пбрати
мајка на две малплетни деца кпја какп жртва на семејнп насилствп беще избркана
пд дпмпт на сппругпт. Таа ппдпцна вп некплку наврати дпјде вп прпстприите на
Првата детска амбасада вп светпт Медащи сп цел да се ппспветува за нашините и
мпжнпстите за згрижуваое. Сппред нејзините кажуваоа, вп текпт на месец јули на
пдреден перипд била згрижена кај пријатели и рпднини кпи пп пдреденп време не
биле вп спстпјба да и ппмпгнат. Кпга се пбрати кај нас заеднп сп нејзините деца, пд
кпи еднптп беще на впзраст пд 11 месеци, а другптп на впзраст пд 2 гпдини, немаще
веќе каде да пди. Заеднп сп пдделениетп за прпмпција и пдржливпст се пбидпвме
да и најдеме привременп сместуваое, нп никпј не пдгпвпри на нащетп бараое.
Единственп Кризнипт центар „Надеж“- ни пдгпвпри дека мпже да биде сместена кај
нив најмнпгу 48 шаса. Сп цел да и ппмпгнеме вп спгласнпт сп мисијата на Првата
детска амбасада Медащи за защтита на децата, се спгласивме привременп жената да
биде сместена вп нащите прпстприи. За таа цел, вп наспка да и пбезбедиме ппдпбар
и ппбезбеден престпј, ангажиравме вплпнтер кпј беще сп неа 3 дена. Пп бараое на
мајката прганизиравме прес кпнференција на кпја таа гп сппдели свпјпт прпблем. Пп
заврщуваоетп на кпнференцијата дпбивме ппвик пд градпнашлникпт на ппщтина
Чушер Сандевп кпј изрази желба да ппмпгне. Мајката заеднп сп свпите деца
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следнипт ден беще сместена вп манастирпт св. Илија вп селптп Баоани.
Преставници пд Првата детска амбасада вп светпт Медащи беа на спстанпк сп
градпнашалникпт на пваа ппщтина и на истипт пвпј спстанпк присуствваа и
претставници пд Центарпт за спцијална рабпта-Скппје. На пвпј спстанпк беще
дпгпвпренп дека мајката ќе биде сместена привременп вп манастирпт, а ппщтината
ќе се пбиде да и пбезбеди куќа. Од страна на градпнашалникпт беще предлпженп да
дпбие и жителствп дпкплку сака ппстпјанп да живее вп пваа ппщтина, какп и
врабптуваое. Дпдека пвие предлпзи се реализираат,планпт е таа да биде вп
манастирпт при щтп пд ппщтината ќе и пбезбедат храна. Првата детска амбасада вп
светпт Медащи е вп кпнтакт сп жената, нащите разгпвпри се и спветпдавни сп цел да
и ппмпгнеме вп нејзините наппри за лишен раст и развпј и згплемуваое на нејзините
рпдителски капацитети.
- Учествп на рабптилница наменета за рабптата на СОС телефпните и
презентација на рабптата на СОС телефпнпт за деца и млади 0800 1 2222
Вп текпт на месец март 2013 гпдина бевме ппканети пд граданската прганизација
„Отвпрена ппрта“ да ушествуваме на 3 дневна рабптиница на кпја беа ппканети и
некплку други градански прганизации кпи имаат СОС телефпн за најразлишни
прпблеми. На пваа рабптилница беще презентирана рабптата на СОС телефпнпт за
деца и млади 0800 1 2222.
- Рабптен спстанпк сп медунарпдната прганизација „Smile of the children“
Вп месец април 2013 гпдина се пдржа рабптен спстанпк сп медунарпдната
прганизација „Smile of the children“- кпја се грижи за защтита на кинднапирани и
исшезнати деца. Целта на спстанпкпт беще СОС телефпнпт за деца и млади да се
хармпнизира сп еврппскипт брпј 116 000. На пвпј спстанпк присуствуваще и
претставник пд Министерствптп за внатрещни рабпти на Република Македпнија. На
спстанпкпт беа разгледувани нашините и принципите на рабпта на пвпј телефпн какп
и пптребата пд птвпраое на истипт.
- Хармпнизација на СОС телефпнпт за деца и млади сп Еврппскипт брпј 116
111 и 116 000
Впдени пд преппраката на Кпмитетпт за правата на децата пд Женева кпј гп
преппзнава знашеоетп на СОС телефпнпт за деца и млади 0800 1 2222 и
неппхпднпста истипт да се хармпнизира сп еврппскипт брпј 116 111, сп щтп децата
би мпжеле бесплатнп да се јават 24/7 пд сите мпбилни и фиксни ппратпри вп
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државата и на такпв нашин брпјпт би станал ппдпстапен за сите категприи на градани,
прганизиравме спстанпк сп претсавник пд Агенцијата за електрпнски кпмуникации
кпј ни ја пбјасни ппстапката за дпбиваое на истипт. Ппстапката е вп тек.
- Одбележуваое на 20 гпдини пд пптпеоетп на СОС телефпнпт за деца и
млади 0800 12222
Вп 2013 гпдина СОС телефпнпт гп пдбележа свпетп 20 гпдищнп ппстпеое. За пваа
цел на 23.10.2013 гпдина беа спрпведени следниве активнпсти. На некплку лпкации
вп Скппје, пптпшнп пред тргпвскипт центар Бисер, Тргпвскипт Центар Сити Мпл,
Градскипт парк вп Скппје и Зпплпщката градина вп Скппје беа ппделени: лифлети,
балпни и пенкала. За пваа намена беа ппделени пкплку 5000 лифлети, 200 балпни и
200 пенкала на кпи беще испешатен СОС телефпнпт за деца и млади. Вп текпт на пваа
акција ушествуваа 10 вплпнтери и дел пд врабптените вп Првата детска амбасада
Медащи. Граданите, децата и младите беа инфпрмирани за СОС телефпнпт за деца и
млади, негпвптп знашеое какп и негпвите ппстигнуваоа вп текпт на пвие гпдини. За
нас знашајнп беще, щтп скпрп сите градани сп кпи стапивме вп кпнтакт веќе беа
инфпрмирани за СОС телефпнпт за деца и млади 0800 1 2222 и негпвата цел.
I.2. Психп-спцијалнп спветувалиште
Спветувалиште за директна ппмпш и ппддршка
Вп 2013 гпдина пдржани се вкупнп 196 средби сп рпдители и деца. Рпдителите и
децата се пбраќаа сп цел да дпбијат психплпщка ппмпщ и ппдрщка за
најразлишни прпблеми сп кпи се сппшуваат. Најшестп не кпнтактираа за:
нарущена кпмуникација, психплпщкп насилствп, прпблеми на ушилищте, семејнп
насилствп, прпблеми при бракп-развпдни ппстапки, прпблеми сп нашинпт на
пстваруваое на рпдителскптп правп, нашини на впспитуваое итн.
I.3. Бесплатна правна служба
Вп зависнпст пд видпт на прпблемпт за кпи ни се пбраќаат јавувашите,
паралелнп сп СОС службата функципнира и бесплатната правна служба.
Истата ппстапува сп писмени пбраќаоа дп разлишни државни и спцијални
институции, ги следи ппстапките кпи ги преземаат пвие институции и реагира
дпкплку не ппстапуваат вп најдпбар интерес на децата. Вп 2013 гпдина
бесплатната правна служба ппстапуваще сп 23 писмени пбраќаоа дп
сппдветните институции. Најгплемипт брпј пд писмените претставки, 11 на
брпј беа испратени дп Центрите за спцијална рабпта ,7 беа испратени дп
Нарпднипт Правпбранител, 5 писмени преставки беа испратени дп пстанати
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надлежни институции. Дпсегащнипт брпј на пратени претставки, пднпснп пд
23, дпбиени се 15 пдгпвпри, пд кпи 7 пдгпвпри се дпбиени пд Нарпднипт
Правпбранител, 6 пдгпвпри се дпбиени пд Центрите за спцијална рабпта и 2
пдгпвпри се дпбиени пд пстанатите надлежни институции. Бесплатната
правна служба писменп се пбраќа дпкплку дпјавувашпт гп бара тпа пд нас.
Мнпгу шестп се слушува јавувашите да ппбараат самп да ги инфпрмираме за
прпцедурите и нашините и институциите каде треба да се пбратат вп зависнпст
пд нивнипт прпблем. Истп така шестп се слушува јавувашите првишнп да сакаат
ние да се пбратиме сп писменп бараое дп сппдветна институција, нп пп
пдреднп време да ја прпменат свпјата пдлука. Сп цел да нема недпразбираоа
ги замплуваме дпјавувашите да размислат за нашинпт на кпј сакаат да ппстапат
и дпкплку сметат дека ние какп прганизација треба да ги инфпрмираме
сппдветните институции ние им стпиме на распплагаое. Акп гп земеме вп
предвид пвпј факт Бесплатната правна служба ппстапувала, сп инфпрмација
или писменп пбраќаое за сите јавуваши кпи пријавиле некакпв прпблем вп
Правата детска амбсада вп светпт Медащи без пглед на нашинпт на дпјава.

I.5. Дневен центар за деца кпи не пдат на училиште
Дневнипт центар за деца кпи не пдат на ушилищте функципнира вп Детската
амбасада Медащи пд месец јуни 2007 гпдина. Од исклушителнп важнп знашеое за
пвие деца е прпдплжуваоетп на рабптата на Дневнипт центар за да не гп изгуби
ефектпт сетп пна щтп дпсега е направенп. Децата веќе стекнаа навика да дпадаат
тука, редпвнптп дпадаое им беще мнпгу знашајнп и дури бараа ппшестп да гп
ппсетуваат Дневнипт центар.
Имајќи предвид вп какви услпви живеат дпадаоетп вп Дневнипт центар е
мпжнпст и за намалуваое на щтети. Ппнекпгащ вп центарпт дпадаа и ппмалите
шленпви на семејствптп сп цел да се избаоаат, да дпбијат барем една ужинка вп
денпт и да ппминат малку време вп тппла прпстприја. Децата и нивните
семејства истп така дпбиваат пблека, пбувки (какп дпнации пд граданите),
пбезбеден им е пплесен пристап дп здравствената защтита и пстваруваое на
нивите права...
Ние пвпзмпжуваме згрижуваое на децата кпи не пдат на ушилищте, а кпи живеат
на теритпријата на Опщтина Аерпдрпм каде всущнпст се напда и Детската
амбасада. Мнпгу е знашајнп за пваа целна група Дневнипт центар и физишки да
биде ппблиску дп местптп на нивнп живееое. Така не самп децата туку и
пстанатите шленпви на семејствата ги кпристат услугите на нащипт Дневен
центар. Децата кпи не пдат на ушилищте, се излпжени на здравствени ризици
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бидејќи имаат мнпгу малку пблека на нив пспбенп вп зима. На здравствени
ризици се излпжени и ппради услпвите вп кпи живеат. Именп најгплем дел пд
нив живеат вп импрпвизирани куќи пд картпнски кутии и најлпни, без струја и
впда, без санитарни швпрпви. Ппради лпщите екпнпмски услпви децата не се
хранат редпвнп, ниту квалитетнп. Главна цел на Дневнипт центар е да им се
пвпзмпжи на децата на улица и улишните деца инклузија вп ппщтествптп,психпспцијална ппддрщка и интервенција преку впнинституципнална фпрма на
спцијална защтита. Вп рамките на Дневнипт центар се нудат најразлишни услуги
вп зависнпст пд пптребите на децата (пдржуваое на хигиената, пвпзмпжуваое
примарна здравствена защтита, групна спцијална рабпта, застапуваое и
лпбираое за защтита на нивните права, ппддрщка на нивните рпдители...).
Семејствата шии деца ги кпристат услугите на Дневнипт центар истп така кпга
сакаат пблеката пд децата ја дпбиваат испрана бидејќи ние распплагаме сп
мащина за переое и за сущеое.
- Ппдпбруваое на услпвите и ресурсите за рабпта вп Дневнипт центар
Вп текпт на месец јануари 2013 гпдина децата кпи гп ппсетуваа Дневнипт центар беа
на распуст. Овпј перипд беще искпристен за ппдпбруваое на услпвите вп Дневнипт
центар и ппдпбруваое на ресурсите.
За таа цел беа спрпведени следниве активнпсти:




Деталнп беа исшистени и репрганизирани прпстприите каде щтп престпјуваат
децата. Сп репрганизацијата пбезбедивме ущте една прпстприја кпја е наменета
за децата, вп кпја мпжат да ги пстават сите материјали кпи ги кпристеле за време
на престпјпт вп Дневнипт центар.
Беще изгптвен правилник за рабптата вп Дневнипт центар. Сп пвпј Правилник се
дефинираат ппстапките и прпцедурите за рабпта сп децата вп Дневнипт центар.
Сп пвпј правилник се пбјаснети и кпдексите на пднесуваое на децата,
врабптените, вплпнтерите сп цел да се псигура непрешенп пдвиваое на
активнпстите.
- Oбезбедуваое на вплпнтери/ки и нивна пбука

За пваа цел беще пбјавен Оглас за вплпнтери/ки кпј беще ппставен на Филпзпвски
факултет вп Скппје и на facebook страната на Првата детска амбасада вп светпт
Медащи. Ппвикпт за вплпнтери беще наменет за сите диплпмирани или студенти вп
заврщните гпдини (спцијални рабптници, педагпзи, психплпзи, спциплпзи) и сите
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пние кпи сакаат дел пд свпетп време креативнп да гп икпристат и да им ппмпгнат на
децата вп Дневнипт центар пплеснп да се интегрираат вп ппщтествптп. Сп сите
заинтересирани кпи пдгпвприја на ппвикпт за вплпнтери беще изврщен разгпвпр вп
кпј беще пбјаснет нашинпт на рабпта и акцент беще ставен на тпа и самите вплпнтери
активнп да ушествуват вп креираое на активнпсти и прпграма за рабпта. Обуката
беще вп текпт на месец јануари и ппшетпк на февруари. Истата се пдвиваще вп два
дела. Првипт дел беще заппзнаваое сп рабптата, етишкипт кпдекс на прганизацијата,
прпблемите сп кпи мпжеби ќе треба да се сппшат вп текпт на рабптата итн. Втприпт
дел беще практишна рабпта ппд супервизија на кппрдинатпрпт на Дневнипт центар.
- Прифаќаое на децата и прганизираое на нивнипт престпј
Вп перипдпт пд февруари дп јуни 2013 гпдина и пд септември дп декември 2013,
Дневнипт центар функципнираще сп пплн капацитет секпј рабптен ден пд 09.3013.30 шаспт. Рпдителите/ стартелите пред да ппшнат да ги нпсат децата вп Дневнипт
центар беще пптребнп да пппплнат пријава вп кпја се спгласуваат да ги нпсат и
земаат децата вп наведенипт перипд, какп и да пстават ппдатпци за кпнтакт. Истп
така пптребнп беще да не инфпрмираат дали децата имаат лишни дпкументи (извпд
пд матишна книга на рпдени и државјанствп) сп цел да им ппмпгнеме вп ппстапката
на вадеое дпкументи. Пп пристигнуваоетп на деца се заппшнува сп спрпведуваое
на планиратите активнпсти. На децата вп текпт на престпјпт вп Дневнипт центар
пбезбеден им е ппјадпк и ужинка. Храната се ппдгптвува неппсреднп пред нивнптп
дпадаое. Пп заврщуваоетп на ппјадпкпт, кпј е вп перипдпт пд 10.00-10.30 шаспт,
заппшуваат сп спрпведуваое на прпграмата. Децата се заппзнаваат сп буквите, ушат
пснпвни математишки пперации, цртаат, гледаат телевизија, кпристат кпмпјутер итн.
- Обезбедуваое пблека и пбувки
За среќа гплем брпј пд граданите имаат практика свпјата кпристена пблека, пбувки и
др. да ги дпнираат вп Првата детска амбасада вп светпт Медащи. Вп пвпј перид
прпдплжија сп таа свпја практика. Сп две физишки лица направени се и дпгпвпри за
дпнираое на кпристена пблека и пбувки. Облеката и пбувките кпи ќе се дпбијат се
наменети првенственп за децата пд Дневнипт центар и нивните семејства, нп и за
сите други градани на кпи им е пптребна вакпв вид на ппмпщ. Вп месец мај 2013
гпдина на 35 деца пд Дневнипт цента им беа купени патики.
- Обезбедуваое храна
Храната за децата кпи гп ппсетуваат Дневнипт центар се пбезбедува преку дпнација
на храна пд стана на бизнис сектпрпт, други дпнатпри и прпекти.
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- Обезбедуваое на медицинска ппмпш
Вп текпт на месец мај 2013 гпдина на децата им беще пбезбедена неппхпдна
медицинка ппмпщ. Именп рпдителите кај нас дпадаа сп бараое за ппмпщ за
купуваое лекпви. Тие не инфпрмирааа кпи лекарства им се пптребни на децата и
ние им ги купуваме врз пснпва на рецепт, или преппрака пд лекар. На некпи
семејства кпи имаат бебиоа им беа купени и пелени.
- Ппмпш при вадеое лична дпкументација
Врз пснпва на инфпрмациите кпи ги дпбивме на 26 деца успеавме да им ја
пбезбедиме неппхпдната дпкументација. 24 деца имаа пптреба пд државјанствп,
дпдека 6 деца имаа пптреба и пд извпд пд матишна книга на рпдените.
- Активнпсти за вклучуваое на децата вп редпвен пбразпвен прпцес
Какп резулатат на заппшнатите активнпти вп фебруари 2013 гпдина и кпмуникацијата
сп лпкаланата сампуправа и ушилщтата, три деца се запищани на ушилищте. Бидејќи
станува збпр за деца кпи дпадаат пд спцијалнп загрпзенп семејствп имаще прпблем
кпј се пднесуваще на ппсетуваоа на целпдневна настава. Вп ушилищтетп каде децата
треба да бидат запищани сппред Закпнпт за лпкална сампуправа немаще класишна
настава. Рпдителите не беа вп мпжнпст да плаќаат целпдневен престпј ппради
нивната тещка финансиска спстпјба щтп е и една пд пришините за ненавременптп
запищуваое на децата вп ушилищте. Пп спрпведени разгпвпри сп ппщтината и
ушилищтетп, деца се запищани и ќе ппсетуваат самп класишна настава.
- Обележуваое на 12 април - Медунарпден ден на децата на улица
Пп ппвпд пдбележуваоетп на пвпј ден, Првата детска амбасада вп светпт Медащи ги
ппкани и децата пд Дневнипт центар при Здружениетп за защтита на децата да
ушествуват на инфпрмативна рабптилница за правата на децата, при щтп акцент
беще ставен на защтита на децата пд злпупптреба на детскипт труд. Децата имаа
мпжнпст да ги сппделат свпите мислеоа, искуства какп и медусебнп да се заппзнаат.
Пп заврщуваоетп на рабптилницата децата беа пднесени на прпщетка вп
Зпплпщката градина вп Скппје каде имаа мпжнпст пдблиску да ги ппгледнат
живптните и да се инфпрмираат за нивнптп пптеклп, нашинпт на живпт и слишнп.
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- Едукативни ппсети и прпшетки
Вп текпт на месец април и мај 2013 гпдина децата пд Дневнипт центар беа пднесени
на некплку едукативни ппсети.
 Ппсета на Музеј на Македпнија - На 18 април, 17 деца пд Дневнипт центар
заеднп сп трпјца вплпнтери и кппрдинатпрпт беа вп ппсета на Музеј на
Македпнија. Децата љубппитнп ги разгледуваа нпсиите и другите експпнати вп
мјузејпт и сп гплемп внимание гп слущаа и му ппставуваа пращаоа на
едукатпрпт. Оспбен впешатпк им пставија: килимите, Рпмската нпсија, селската
спба и накитпт.


Ппсета на Кинп Милениум - На 22 април 2013 гпдина, 18 деца пд Дневнипт
центар заеднп сп двајца вплпнтери птидпа на кинп. Децата гп гледаа
анимиранипт филм „Мадагаскар“. Филмпт щтп гп гледаа децата беще вниматенп
избран, сп цел да биде сппдветен на впзраста на децата, а пспбенп внимававме
на ппраките кпи филмпт мпже да ги пренесе преку свпјата спдржина.



На 13 мај 2013 гпдина, 10 деца пд Дневнипт центар беа вп игрптеката
„Имагинариум“. Сп пглед на фактпт дека децата за прв пат беа вп игрптека, тие
беа впзбудени ущте на самипт влез. Тие слпбпднп ги кпристеа сите реквизити, нп
најмнпгу сакаа да скпкаат на трамбплината и да се лизгаат на лизгалките. Пп
ппсетата на игрптеката дружбата прпдплжи на рушек.
- Спрабптка сп Министертсвп за труд и спцијална пплитика на РМ

Министерствп за труд и спцијална пплитика (МТСП) на Република Македпнија
финасиски ги ппддржа дел пд активнпстите на рабптата на Дневнипт центар за
перипдпт пд јануари дп мај 2013 гпдина или вкупнп за 5 месеци. Вп текпт на пвпј
перипд пстварувавме ппинтензивна кпмуникација сп Министерствптп кпја беще
ппткрепена сп месешни извещтаи кпи Детската амбасада Медащи ги дпставуваще дп
МТСП.
- Спрабптка сп бизнис сектпрпт
Спрабптката сп бизнис сектпрпт е неппхпдна акп се земе предвид фактпт дека
Дневнипт центар функципнира кпнтинуранп пд 2007 гпдина, а дпсега самп двапати
финансиски е ппддржан пд страна на Министерствптп за труд и спцијална пплитика
на Република Македпнија. Ппвеќе за дпнатприте види вп делпт 3 пд пвпј извещтај Прпмпција и пдржливпст.
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- Прифаќаое и дистрибуција на кпристена пблека и пбувки
Детската амбасада Медащи прифаќа и дистрибуира кпристена пблека кпја ја дпбива
пд граданите. Децата кпи гп ппсетуваат Дневнипт центар и нивните семејства, какп и
други градани кпи имаат пптреба пд ваква ппмпщ слпбпднп секпј рабптен ден вп
перипдпт пд 08.00-15.00 мпжат да ја разгледаат дпбиената пблека и пбувки и сппред
пптребите да земат тпа щтп им е пптребнп. Гплем брпј пд граданите пблеката кпја ја
дпнираат самп ја пставаат и не сакаат да бидат евидентирани.
I.5. Сервис за материјална ппддршка на спцијалнп загрпзени семејства
Детската амбасада Медащи пд ппшетпците на свпетп рабптеое спрпведува и развива
активнпсти пд спцијалнп хуманитарен карактер. Спцијалната служба ппстпи и
пдгпвара на пптребите на пдреден брпј лица кпи бараат разни видпви на ппмпщ
(хуманитарна-храна, лекпви, пблека, хигиенски средства, правна защтита,
ппсредуваое итн.).
Какп и дпсега и вп 2013 гпдина спцијалната служба спставена пд некплку спцијални
рабптници-студенти кпи беа ангажирани да им ппмагаат на дел пд лицата кпи се
пбратија за ппмпщ щтп ппдразбира пбраќаое дп владини и невладини институции,
ппврзуваое сп други невладини институции кпи нудат услуги пд јавен интерес,
бараое на разлишен вид на ппдрщка и ппмпщ пд други прганизациии или фирми.

II. ПРОМОЦИЈА/ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
II.1. Мпнитпринг на детските права
Првата детска амбасада вп светпт Медащи и вп 2013 гпдина рабптеще вп наспка на
прпмпвираое, лпбираое и застапуваое за детските права и спрпведуваоетп на
Кпнвенцијата за правата на дететп. Детската амбасада Медащи ја следеще и
спстпјбата сп детските права вп Република Македпнија какп и рабптата на државните
институции и на единиците на лпкалната сампуправа вп делпт на нивнп ппстапуваое
кпга се рабпти за защтита на децата и нивните права.
Детската амбасада Медащи мпнитприра щтп преземаат пвие институции какп
надлежни за да пбезбедат ппшитуваое на детските права и какп тие ппстапуваат вп
ситуации кпга детските права се ппвредени, псппрени или загрпзени. Ние гп
следиме имплементираоетп на правата на децата вп Република Македпнија,
пспбенп на децата припадници на маргинализирани групи. Мпнитприраоетп се
врщи преку редпвните сервиси кпи функципнираат вп Детска амбасада Медащи: СОС
телефпн за деца и млади (бесплатна линија); Бесплатна правна служба; Детски
рабптилници; Дневен центар за деца кпи не пдат вп ушилищте.
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- Ппдгптвителни активнпсти, дефинираое на тимпт и кппрдинатприте пд
прганизациите-членки на Кпалицијата на НВОи кпи ќе рабптат на прпцеспт на
мпнитприраое на детските права
Вп текпт на месец јануари 2013 гпдина беа преземени ппдгптвителни активнпсти за
реализираое на мпнитпринг на спстпјбата сп правата на децата вп Република
Македпнија пд страна на нефпрмалната Кпалиција на невладини прганизации за
правата на децата, шии кппрдинатпр е Првата детска амбасада вп светпт Медащи.
- Спстанпци сп прганизациите членки на нефпрмалната Кпалиција на
невладини прганизации за правата на дететп
Првата детска амбасада вп светпт Медащи какп кппрдинатпр на пваа Кпалиција вп
текпт на месец февруари и март 2013 гпдина пдржа ппединешни спстанпци сп сите
14 прганизации-шленки на Кпалицијата. За време на пвие спстанпци вп прв ред се
прецизира медусебните релации и нашинпт на спрабптка на прганизациите шленки сп
кппрдинатпрпт на пваа Кпалиција. Пптпа се дискутираще за ппставуваое на
индикатприте сппред кпи ќе се врщи спбираое на ппдатпците, нашинпт на спбираое
и сл.
- Ппставуваое на индикатпри врз пснпва на кпи ќе се спбираат ппдатпци
Секпја прганизација-шленка спгласнп свпјата мисија и пбласт пд детските права вп
кпја рабпти, ппстави индикатпри врз пснпва на кпи ќе мпже да спбере ппдатпци.
Овие индикатпри беа испратени дп Детска амбасада Медащи и ппставени вп една
нацрт верзија на индикатпри спгласнп Кпнвенцијата за правата на дететп и
Преппраките кпи Кпмитетпт на Обединети нации за правата на дететп ги испрати дп
Република Македпнија вп јуни 2010 гпдина.
- Рабптни спстанпци сп УНИЦЕФ
Вп текпт на месец февруари и март 2013 гпдина беа прганзизирани некплку рабптни
спстанпци сп УНИЦЕФ на кпи се дискутираще кпи шленпви пд Кпнвенцијата за
правата на дететп ќе бидат предмет на мпнитпринг, врз пснпва на кпи индикатпри и
кпи пд ппдатпците ќе се спбираат на наципналнп, а кпи на лпкалнп нивп. Па така
беще утврденп дека за дел пд индикатприте ќе се спбират ппдатпци на лпкалнп нивп
и предмет на истражуваое ќе бидат 14 рурални и 14 урбани ппщтини. Целта е да се
дпбие слика за степенпт на (не)ппшитуваое на правата на децата вп разлишни
ппщтини вп Република Македпнија.
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- Обука за членпвите на Кпалицијата на НВОи
Од 13 дп 15 март 2013 гпдина вп прганиација на УНИЦЕФ и Детска амбасада Медащи
се спрпведе пбука за шленките на Кпалицијата. Агендата на спрпведената пбука
предвидуваще деталнп заппзнаваое сп Кпнвенцијата за правата на дететп,
знашеоетп на ппдгптвуваое на мпнитпринг извещтаи за спстпјбата сп правата на
дететп и пристасппт вп ппдгптпвка на пвие извещтаи. Впеднп на пбуката беа и
детализирани индикатприте, нашинпт на спбираое на ппдатпците спгласнп
индикатприте, а беа и ппдгптвени пращалници кпи ппдпцна се кпристеа за спбираое
на ппдатпците. Беа утврдени и временски рпкпви вп кпи ќе се реализираат
активнпстите какп и нашинпт на дпставуваое на тие ппдатпци дп Детска амбасада
Медащи.
- Спбираое ппдатпци пд страна на членпвите на Кпалицијата
Вп текпт на месец април 2013 сите шленки на Кпалицијата спбираа ппдатпци сппред
дпгпвпренипт план. Беще спрпведенп наменскп истражуваое кпе се пднесуваще на
вклушенпста на децата Рпми вп предушилищнптп пбразпвание; вклушенпста и
третманпт на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби вп редпвнптп пснпвнп
пбразпвание; ушествптп на среднпщкплците вп дпнесуваое на пдлуки на нивп на
средните ушилищта и среднпщкплскптп прганизираое.
Друг дел на прганизациите кпи впдат пдредни ппдатпци за пдредена пбласт пд
детските права, какп дел пд нивната секпјдневна рабпта, истите ги адаптираа на
ппставените индикатпри, ги сублимираа и анализираа и ги сппделија за пптребите на
пвпј извещтај. Па така беа анализирани и ппдатпци пд пбласта на правата на децата
кприсници на дрпга; децата жртви на прпдажба, тргпвија и киднапираое; беа
анализирани и ппдатпци пд пбласта на малплетнишката правда: имунизацијата на
децата, инфпрмиранпста на младите за нашинпт на пренесуваое на ХИВ вируспт и
нашините за защтита и сл.
- Анализа на спбраните ппдатпци пд страна на кппрдинатпрoт на
Кпалицијата и ппдгптпвка на Извештај за спстпјбата сп правата на децата вп
Република Македпнија
Пп дпбиените ппдатпци најглем дел пд прганиациите шленки ги анализираа спгласнп
свпјата пбласт кпја ја ппкриваат. Ппдпцна беа испратени дп Детска амбасада Медащи
какп прганизација-кппрдинатпр. Кппрдинатпрпт направи дппплнителни анализи и
сите дпбиени ппдатпци беа претставени заеднп сп цел да се дпбие ппјасна слика .
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Тпа беще ппјдпвна пснпва вп ппдгптпвката на Извещтајпт за спстпјбата сп правата на
децата вп РМ. Извещтајпт беще структуриран така щтп се дадени впведни наппмени
за целипт прпцес, нашинпт на спрпведуваое, ушествптп на прганизациите и пбластите
кпи се ппкриваат. Пптпа главнипт дел е ппсветен вп приказ на дпбиените резулатати
какп и главните спгледуваоа врз пснпва на тие резултати. Извещтајпт се запкружува
сп даваое преппраки за кпи мерки и активнпсти е пптребнп да бидат преземени за
да се ппдпбри спспјбата сп правата на децата вп Македпнија.
- Печатеое на Извештајпт за пстваруваое на правата на децата вп
Република Македпнија
Вп текпт на месец јули 2013 гпдина беще испешатен Извещтајпт за пстваруваое на
правата на децата вп Република Македпнија вп 250 примерпци самп на македпнски
јазик затпа щтп така беще планиранп вп самипт прпект. Ппдпцна, сп цел да има
ппгплема дисеминација на извещтајпт и да биде заппзната ппщирпката јавнпст, пд
страна на УНИЦЕФ истипт беще преведен на англиски јазик и беще испратен дп нас.
Овпј превпд ппстпи самп вп електрпнска фпрма.
- Прес кпнференција на кпја беа презентирани главните напди пд
мпнитпрингпт на спстпјбата сп правата на децата вп РМ
Првата детска амбасада вп светпт Медащи какп кппрдинатпр на сппменатата
Кпалиција на 11 септември 2013 вп прпстприите на Детската амбасада Медащи
прганизаираще прес кпнференција на кпја гп презентираще Извещтајпт за
мпнитпринг на правата на децата, Оваа прес кпнференција ја прпследина 6 медиуми
какп и претставници на канцеларијата на УНИЦЕФ вп Македпнија.
- Дистрибуција на Извештајпт вп медиумите, спцијалните мрежи и
релевантните чинители вп пбласта на правата на децата
Извещтајпт ппкрај щтп беще претставен пред медиумите истипт беще дистрибуиран
дп нив вп електрпнска фпрма. Пптпа беще ппставен на веб страната на Детската
амбасада Медащи и на некплку спцијални мрежи. Извещтајпт вп пешатена фпрма
беще дистрибуиран дп невладините прганизации вклушени вп ппдгптпвката на
извещтајпт, дп дел пд надлежните институци и дп дел пд средните ушилищта вп
Македпнија.
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- Рабптни спстанпци сп УНИЦЕФ
Вп текпт на месец септември и месец декември беа прганзизирани рабптни
спстанпци сп УНИЦЕФ на кпи се дискутираще за прпдплжуваое на спрабптката сп
УНИЦЕФ и вп следната 2014 гпдина, за нашините на ппддрщка пд страна на УНИЦЕФ
за Кпалицијата, пристап вп рабптата и сл. Овие спстанпци имаа ппзитивен исхпд и
финансиската ппддрщка пд страна на УНИЦЕФ ќе прпдплжи и вп следните 2 гпдини.
II.2. Прпмпција на правата на дететп
- Рабптилници за правата на децата и мирпвнп пбразпвание
Вп пвпј перипд беа пдржани три рабптилници за правата на децата и мирпвнптп
пбразпвание вп ушилищтата ОУ „11 Октпмви“ - Куманпвп, ОУ „Љубен Лапе“- Скппје,
ОУ „Дпрдија Пулевски“ - Скппје. Вп рамките на пвие рабптилници ппвеќе пд 50 деца
беа инфпрмирани за нивните права. Децата имаа мпжнпст да ппразгпвараат за
пдредени теми за кпи немаа дпвплнп инфпрмации какп: дискриминација, сексуална
злпупптреба, интернет злпупптреба итн.
Вп текпт на пвие рабптилници, децата на креативен и интерактивен нашин, спгласнп
нивната впзраст, ушеа за свпите права и сп ппмпщ на сликишки тие сами ги
дефинираа нивните пптреби и желби и истпвременп на тпј нашин ушеа и кпи се
нивните права.
Сите деца кпи ја ппсетија Детска амбасада дпбиваа инфпрмации и за бесплатнипт
СОС телефпн 0800 1 2222 и ја ппсетија прпстпријата каде се напда СОС телефпнпт, за
да дпбијат ппдпбра визуелизација за тпа какп изгледа еден телефпн каде щтп мпжат
да се пбратат секпгащ кпга ќе имаат прпблем, пращаое или пптреба да разгпвараат
сп некпгп и да ги сппделат свпите мисли.
Рабптилниците за детски права беа впдени пд Јана Зенгпвска, Кппрдинатпр на СОС
телефпнпт за деца и млади и Албулена Карага - мирпвна рабптнишка.
- Рабптилници за правата на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби,
наменети за наставниците
На 23.04.2013 и на 24.04.2013 гпдина беа спрпведени две рабптилници вп две
ушилищта за деца сп ппсебни пбразпвни пптреби: „Др. Златан Сремац“- Скппје и
„Иднина“- Скппје. Целта на пвие рабптилници беще да се згплеми свеснпста кај
наставниците за правата на пвие деца, сп цел сппдветнп да пдгпвпрат на нивните
пптреби и да ги защтитат спгласнп Кпнвенцијата за правата на децата.
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II. 3 ЕУ ИПА прпект ПРЕЦЕДЕ: Партнерствп за ппмируваое преку ран детски
развпј и пбразпвание вп Еврппа
Вп ппследнп време, вп медиумите и јавнипт живпт знашајнп местп заземаат
инфпрмациите за се ппизразената тенденција за ппделба пп етнишка пснпва вп
ушилищтата. Ппстпјат мнпгу истражуваоа и претппставки за главните пришини за
ваквата тенденциja кпи укажуваат на гплем брпј слабпсти на наципналнп и ушилищнп
нивп. Имајќи предвид дека мултикултурализмпт и дпбрите медуетнишки пднпси се
важни карактеристики на квалитетнптп пбразпвание, Првата детска амбасада вп
светпт Медащи пд декември 2012 гпдина заппшна сп спрпведуваое регипнална ЕУ
ИПА Прпграма-Партнерствп за ппмируваое преку ран детски развпј и пбразпвание
вп Еврппа – ПРЕЦЕДЕ.
Прпграмата преставува регипналнп партнерствп ппмеду прганизации пд граданскипт
сектпр на 6 држави пд Западен Балкан и Еврппа. Вп партнерствптп, на наципналнп
нивп какп претставник пд граданскипт сектпр се јавува ПДАС Медащи пд Република
Македпнија, дпдека пстанатите прганизации пптекнуваат пд спседните земји, какп
на пр. Србија, Хрватска, Албанија, Кпспвп и Северна Ирска какп земја претставник пд
Еврппска Унија.
Главната цел на ПРЕЦЕДЕ е да се зајакнат капацитетите на прганизациите пд
граданскипт сектпр на Балканскипт регипн и вп Еврппа, и да се ппддржат вп прпцеспт
на ппмируваое и единствп преку едукација вп раните гпдини. Преку прпектпт ќе се
фпрмираат пдржливи наципнални и регипнална мрежа пд градански прганизации
кпи ќе прпмпвираат прифаќаое на другите и ппшитуваое на разлишнпстите пд
најрана впзраст т.е. децата пд предушилищна впзраст, заеднп сп прпмпвираое и
прифаќаое на другите, какп и ппшитуваое на разлишнпстите преку предушилищнптп
впспитуваое и пбразпвание вп земјите на Западнипт Балкан. Активнпсти вп рамките
на пваа Прпграма кпи се реализирани вп 2013 гпдина се:
- Впвед вп прпектпт и фпрмираое прпектен тим
На 1.02.2013 беще фпрмиран нпвипт рабптен тим кпј се спстпи пд прпект
кппрдинатпр, прпектен асистент и финансиски меначер. Тимпт заппшна сп рабпта на
ЕУ ИПА прпектпт Партнерствп за ппмируваое преку ран детски развпј и пбразпвание
вп Еврппа. За таа цел прпект кппрдинатпрпт имаще некплку спстанпци заеднп сп
Прпграмскипт ракпвпдител и Изврщнипт директпр и пстанатите лица пд прпектнипт
тим му беа предадени сите релевантни дпкументи пптребни за имплементација на
активнпстите (партнерските дпгпвпри, прпектната апликација, лпгишката рамка,
бучетпт, планпт на активнпсти, timesheet-пвите, фпрматпт за известуваое). Вп
нареднипт перипд прпект кппрдинатпрпт се наспши кпн имплементација на
впведната фаза пд прпектпт.
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- Впведна кпнференција за ПРЕЦЕДЕ
Кпн крајпт на месец февруари вп рамките на прпектпт се пдржа Впведната
кпнференција за презентација на прпектпт т.е. негпвите цели и пшекувани резултати.
На кпнференцијата беа ппканети претставници пд владини и невладини прганизации
какп и нпвинари пд најразлишни медиуми. Кпнференцијата беще впдена пд прпект
кппрдинатпрпт, а за истата беще ангажиранп експертскп лице кпе збпруваще
кпнкретнп за темата т.е. ппмируваоетп какп кпнцепт и ппшитуваое на
разлишнпстите.
- Анализа на литература и Наципнален извештај за ситуацијата вп пднпс на ран
детски развпј и пбразпвание вп Македпнија
Вп перипд пд февруари дп април 2013 гпдина за пптребите на прпектпт беа
ангажирани двајца наципнални експерти кпи имаа за задаша да направат Преглед на
литература врз пснпва на кпја изгптвија наципнален извещтај за спстпјбата вп пднпс
на ранипт детски развпј и пбразпваниетп вп РМ. Двајцата експерти имаа пдреден
временски рпк за дпнесуваое на дпкументпт и за тпј перипд прпект кппрдинатпрпт
беще вп ппстпјана кпмуникација сп истите. Од кпга извещтајпт беще изгптвен истипт
беще даден на превпд (пд мак на анг.) и дпставен дп регипналнипт прпект лидер сп
цел преглед и ревизија.
- Медиумскп претставуваое на прпектпт
 Гпстуваое на радип МРТВ за презентација на прпектпт. - Неппсреднп ппсле
Кпнференцијата, на ппшетпкпт на месец март, ПДАС Медащи дпби ппкана да
гпстува на наципналнптп радип на МРТВ вп Скппје сп цел презентираое на
прпектпт и самата кпнференција.
 ТВ гпстуваое на ТВ Алфа - Истп така, какп ппследица на дпбрп
впсппставените пднпси сп медиумите и важнпста на прпектпт, ПДАС Медащи
беще ппканета да гпстува сп цел презентација на прпектната идеја, целите и
пшекуваните резултати ппсле заврщуваоетп на прпектпт.
- Организациски рабпти за прпектпт
Изгптвуваое на бучетска дпкументација, средуваое на дпставени фактури, набавка
на материјали, пппплнуваое на timesheet, изгптвуваое на квартален наративен
извещтај, правеое листи за спстанпци сп шинители. Пптпа вп текпт на
19

имплементираое на прпектпт следуваа средуваое на записите пд спстанпците сп
засегнатите шинители, спстанпк сп прпграмскипт ракпвпдител и Изврщен директпр,
средуваое на фактури, израбптка на Time sheet – пви, ппдгптпвка на квартален
извещтај и финансиски извещтај, кпмуникација сп партнерски прганизации вп
прпектпт, кпмуникација сп регипналнипт тим лидер.
- Регипнален спстанпк вп Белград
Вп перипд пд 22 дп 24 април прпектнипт тим пд Македпнија спставен пд Прпект
кппрдинатпрпт, Финанспвипт меначер, Прпграмскипт ракпвпдител и Изврщнипт
директпт беа ппканети да ушествуваат на регипналнипт спстанпк вп Белград сп цел
псврт на дпсегащната 4 месешна рабпта на прпектпт. На спстанпкпт беще
дискутиранп за текпт на активнпстите, идните, активнпсти, бучетпт итн. На
спстанпкпт беще дпгпвпренп, секпја партнерска прганизација да ракпвпди сп пп
една кпмппнента пд прпектпт и да биде вп улпга на регипнален кппрдинатпр за
истата.
- Спстанпци сп засегнати чинители
За да мпжеме да имаме јасна слика за спстпјбата вп пднпс на наставната спдржина
за ранипт детски развпј се јави пптреба да се пдржат спстанпци сп разлишни
засегнати шинители. Какп такви ги преппзнавме градинките, пснпвните ушилищта,
виспкп пбразпвните институции т.е. Институтпт за Педагпгија и Педагпщкипт
Факултет, а щтп се пднесува дп правата на децата беа искпнтактирани правни лица
сп кпи ПДАС Медащи спрабптува за кпнкретнп за пваа прпблематика.
- Рабптилница вп Скппје
Вп перипд пд 10 дп 14 јуни вп прпстприите на ПДАС Медащи се спрпведе регипнална
рабптилница наменета за разрабптка на кпмппнента 1 – зајакнуваое на
капацитетите на граданските прганизации вп пднпс на Истражуваое. На
рабптилницата присуствуваа сите партнерски прганизации сп свпите претставници
какп и експертите кпи беа ангажирани за израбптка на наципналните извещтаи.
Тренингпт гп пдржа регипнален експерт за action research. За време на
рабптилницата лицата се здпбија сп инфпрмации за тпа какп да спрпведуваат
истражуваое вп и какп пплеснп да ги планираат свпите активнпсти вп рамките на
прпектпт.
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- Кпнсултативни спстанпци и активнпсти – членствп вп Мрежата, критериуми и
услпви
Вп склпп на пваа активнпст, ппшнавме сп активнпсти вп наспка на спздаваое
наципнална мрежа на невладини и градански прганизации кпи се ппсветени на децата
и кпи прпмпвираат прифаќаое на другите и ппшитуваое на разлишнпстите. Истп така
наципналната мрежа ќе ја спшинуваат и претставници на државните институции,
универзитети и тн.
- Регипнален тренинг за градеое на капацитетите вп пплетп на застапуваое и
лпбираое, Охрид, 30.09-02.10.2013 гпдина
Регипналнипт тренинг за градеое на капацитетите вп пплетп на застапуваое и
лпбираое се пдржа вп Охрид, вп перипдпт пд 30.09 дп 02.10.2013 гпдина. Ушесници
на пвпј тренинг беа регипналните кппрдинатпри пд сите партнерски прганизации.
Тренер на пвпј тренинг беще Драги Змијанац, изврщен директпр и пснпваш на ПДАС
Медащи.
- Спстанпк на ПРЕЦЕДЕ Мрежата, 30 пктпмври 2013 гпдина, Скппје
Спстанпкпт на ПРЕЦЕДЕ Мрежата се пдржа на 30.10.2013, вп Скппје, вп прпстприите
на Дуна клубпт на нпвинари. Беа ппканети над 90 ушесници-претставници пд
Министерствата, невладините прганизации, државните институции, канцеларијата
на Нарпднипт првпбранител, факултетите, детските градинки.. Ушествп зедпа 21
ушесник.
- Наципнален тренинг за истражуваое, мпнитпринг и евалуација, 22 и 23 нпември
2013 гпдина, Скппје
Тренингпт се пдржа на 22/23 нпември 2013 гпдина, вп прпстприите на хптелпт Тпмше
Спфка, Скппје. Ушествп зедпа 23 ушесници, претставници на ПДАС Медащи,
претставници на некплку невладини прганизации пд Македпнија, претставници пд
Министерствата за труд и спцијална пплитика и Образпвание, претставници пд
Бирптп за пбразпвание на РМ, прпфеспри пд педагпщкипт факултет и впспитуваши пд
некплку градинки пд Македпнија. Главната цел на пвпј тренинг беще да се да се
развијат знаеоа и вещтини за акципнптп истражуваое, какп најсппдветнп и
најважнп за упптреба вп сферата на ранипт детски развпј и пбразпвание.
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- Ппдгптвителен спстанпк за регипналнипт тренинг за алатки вп Загреб, 27.11.2013
гпдина, Скппје
Овпј спстанпк се пдржа вп Скппје, вп прпстприите на ПДАС Медащи, на 27 нпември
2013 гпдина, еден ден пред заминуваоетп за Загреб, на регипналнипт тренинг за
алатки. Целта на пвпј тренинг беще заппзнаваое на ушесниците пд Македпнија,
разгледуваое и дискутираое за агендата, рабптните материјали какп и лпгистишките
детали пкплу патуваоетп.
- Регипнален тренинг за алатки, Загреб, Хрватска, 29.11-01.12.2013 гпдина.
Регипналнипт тренинг за алатки се пдржа вп Загреб, Хрватска, пд 29.00 – 01.12.2013
гпдина, вп прганизација на регипналната партнерска прганизација пд Хрватска, ЦЦИ.
Предмет на пвпј тренинг беще хрватскипт прирашник ЕДУ СЕТ ппсветен на
разлишнпстите и нивнп прифаќаое, какп и градеоетп на капацитетите за
тплеранција, ппшит и прифаќаое на тие разлики, пспбенп кпга се рабпти сп
претщкплски деца.

II.4 ПРОГРАМА ЗА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Првата детска амбасада вп светпт – Медащи вп април 2011. заппшна сп спрпведуваое
активнпсти за Мирпвнп пбразпвание заеднп сп партнерската прганизација KURVE
Wustrow пд Германија сп кпја има дплгпгпдищна спрабптка. Прпектпт има за цел
прпмпвирајќи ги Мирпт и Ненасилствптп какп пснпвни вреднпсти вп впспитнппбразпвнипт систем да укаже на пптребата пд вградуваое на Мирпвнптп
пбразпвание вп наставните курикулуми. Какп најзнашајни активнпсти реализирани
вп рамките на пваа прпграма се следните:
- Вп перипдпт пд 1-3 Март 2013 вп Струмица се пдржа семинар вп рамките на
Прпграмата за Мирпвнп пбразпвание. На семинарпт ушествуваще групата пд
гимназијата „Никпла Карев”, 11 ушесници/ки пд кпи 3 мирпвни едукатпрки, и
пстанатите 4 прпфеспри/ки кпи се вклушени вп прпграмата. Спдржината на
семинарпт, пднпснп рабптилнишкипт дел беще ппсветен пред се на евалуација на
рабптата на клубпт вп Никпла Карев и мпжни планпви за идните клубпви вп други
ушилищта. На семинарпт му претхпдеа спдржински и прганизациски ппдгптпвки.
- За пптребите за среднпрпшната евалуација вп перипдпт пд 8-15 Март 2013, беа
спрпведени интервјуа сп 25 засегнати шинители, и тпа сп лица: пд тимпт на Медащи,
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пд тимпт на Прпграмата за мирпвнп пбразпвание, шленпви на партнерската
прганизација, прпфеспр(к)и пд средните ушилищта кпи се вклушени вп прпграмата,
мирпвни едукатпр(к)и, ракпвпдители и струшни служби на ушилищтата, ушеници/шки,
тренер(к)и на пбуките,пд медиумите, пд прганизации кпи рабптат на истптп ппле, и
пд бирптп за развпј на пбразпваниетп. На интервјуата им претхпдеа прганизациски и
спдржински ппдгптпвки, а ппсле нив, врз пснпв на дпбиените ппдатпци беще
спрпведена анализа и преппраки. Врз пснпва на истите беще ппдгптвен план за
ппнатампщни активнпсти на прпграмата.
- Вп перипд пд 27-29 Март 2013 реализиран е дебатен настан -симулација на
Еврппски парламент вп прпстприите на гимназијата „Никпла Карев“. Ушествуваа
ушеници и прпфеспри пд СУГС Никпла Карев“, СУГС„Дпрди Димитрпв“.СУГС „Орце
Никплпв“ и СУГС „Јпсип Брпз Титп“. Фпкуспт на активнпста беще кпристеое на
метпдпт-дебата- какп алатка за разрщуваое на кпнфликти.
- На тренингпт за „Планираое за прпмена“, кпј се пдржа вп Кишевп вп перипд пд 25
Мај-02 Јуни 2013 вп рамките на прпектпт Youth in Action, екипата на Прпграмата за
мирпвнп пбразпвание беще вклушена вп свпјствп на тренери. Пристаппт на рабпта
беще рабптилнишки а се разрабптуваа теми кпи спдржински се блиски сп прпграмата
на мирпвнп пбразпвание. Фпкус на рабптата беще ненасилна трансфпрмација на
кпнфликти.
- Пп ппвпд 4ти Јуни-Медунарпден ден на децата жртви пд агресија пратенп е
спппщтение дп медиуми. Инфпрмацијата беще прпследена пд ппвеќе пд 11
медиуми. Впеднп истипт ппвпд беще дпбиена ппкана за гпстуваое на емисијата
„Низ Призма“ вп ТВ Спнце на кпја гпстуваще шленка на екипата на прпграмата за
мирпвнп пбразпвание.
- Ппвеќе за спстпјбата сп насилствптп вп ушилищтата и ефектите пд спрпведуваое на
прпграмата за Мирпвнп пбразпвание спппщтивме на прес кпнференцијата на кпја ги
презентиравме резултатите пд Анализата на истражуваоетп кпја се пдржа на 10
Јуни 2013. На истата се пбратија следниве гпвпрници/гпвпрнишки:
- Заклушни спгледуваоа и преппраки, Драги Змијанац – изврщен директпр на
Првата детска амбасада вп светпт Медащи,
- Осврт на главните напди пд кпмпаративната анализа, Дпрди Кимпв Спветник
за истражуваоа БРИМА - Скппје
- Искуства пд рабптата на Мирпвнипт клуб, Гпрдана Спиридпнпва Блажевска –
психплпг вп Гимназијата “Никпла Карев” вп Скппје
- Осврт на рабптата на Мирпвнипт клуб, Ријад Ајрп ппранещен шлен на
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мирпвнипт клуб вп СМУГС “Д-р Панше Карадпзпв” Скппје
Беще прпследена пд вкупнп 9 медиуми.
- Пп прес кпнференцијата на 10 Јуни на кпја ги спппщтивме резултатите на
истражуваоетп спрпведенп вп 5 средни ушилищта вп Скппје, бевме ппканети
да гпстуваме на утринската емисија на МРТВ, нареднипт ден на 11 Јуни.
- Оспбенп вп перипдпт пд Јуни-Август 2013 редпвни и интензивни спстанпци
беа реализирани сп директпр(к)ите, струшните служби и наставнипт кадар вп
ушилищтата кпи беа планирани да бидат вклушени вп Прпграмата за Мирпвнп
Образпвание. Целта на тие спстанпци беще да се претстави прпграмата за
Мирпвнп Образпвание и нашините на кпи тие би мпжеле да се вклушат вп
истата. Вп текпт на перипдпт пд Септември-Нпември текпвни спстанпци беа
реализирани сп истите сп цел да бидат ппвеќе инфпрмирани и вклушени вп
реализацијата на активнпстите на прпграмата.
- Кппрдинацијата сп невладини прганизации кпи рабптат на иста/слишна
прпблематика ни е важна и знашајна, пспбенп вп перипди кпга се планира да
ја прпщириме нащата рабпта вп ппвеќе ушилищта и ппвеќе градпви. Целта на
пвие спстанпци беще да се издискутира вп кпи ушилищта
рабптиме/дејствуваме ние а вп кпи тие, щтп се рабпти вп ушилищтата, какп и
пптенцијали за спрабптка.
- Целта на текпвните спстанпци сп прпфеспр(к)ите вклушени вп прпграмата е
да се следи рабптата вп щкплите, и да им се даде ппдрщка вп прпцеспт на
планираое, ппдгптпвка и реализираое на активнпстите. Овие спстанпци се
реализираат сп сите прпфеспр(к)и вклушени вп прпграмата, и пд ушилищтата
кпи беа вклушени вп првата фаза на прпектпт и сп прпфеспр(к)ите кпи се
вклушија вп пваа втпра фаза на прпщируваое.
- Вп перипдпт пд 26-30 Август, 2013, реализиран е првипт Базишен Тренинг за
Мирпвнп Образпвание. Се пдржа вп Кишевп, вп хптел „Куќа на Уметнпста“.
Ушествуваа 19 прпфеспр(к)и пд средните ушилищта пд Велес, Скппје, Гпстивар
и Дебар кпи се дел пд прпграмата. Метпдпт на рабпта е интерактивен и
партиципативен.
- Вп перипдпт пд 11-15 Септември, 2013, реализиран е втприпт Базишен
Тренинг за Мирпвнп Образпвание. Се пдржа вп Кишевп, вп хптел „Куќа на
Уметнпста“. Ушествуваа 20 нпви прпфеспр(к)и пд истите средни ушилищта пд
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Велес, Скппје, Гпстивар и Дебар кпи се дел пд прпграмата. Метпдпт на рабпта
е интерактивен и партиципативен.
- Вп склпп на „Неделата на Дететп“ вп текпт на Октпмври, заеднп сп
директнипт сервис за ппддрщка на деца – СОС телефпнпт за деца и млади,
беа реализирани рабптилници за детски права и мирпвнп пбразпвание сп
деца пд градинки и ушеници пд пснпвни ушилищта. А вп текпт на Нпември беа
реалзирани рабптилници сп среднпщкплци. Метпдпт на рабпта е
интерактивен и партиципативен. Дел пд градинките и пснпвните ушилищтата
кпи ги ппсетија прпстприите на Медащи вп тпј перипд беа: „Весели Цветпви“,
„Димитар Миладинпв“, „Љубен Лапен“, „Јан Ампс Кпменски“, „Блаже
Кпнески“, „Димитар Берпвски“, „Мирше Ацев“, „Браќа Миладинпвци“, „Ристп
Крле“, „Дпдија Пулевски“, и др. Вп Нпември рабптилници кпнципирани за
среднпщкплци беа реализирани сп ушеници пд среднптп ушилищте
„Алгпритам“. Се вкупнп на рабптилниците ушествуваа ппвеќе пд 550 деца и
млади.
- Прпграмата за мирпвнп пбразпвание има кпмппнента за јакнеое на
прганизациските капацитети за мирпвна рабпта. За таа цел предвиденп е
ушествп, на врабптените вп Медащи, на разлишни пбуки и тренинзи
специјализирани за надградуваое на знаеоа и вещтини за мирпвна рабпта.
Мирпвните рабптнишки кпи рабптат на пваа прпграма пваа гпдина, вп текпт
на Октпмври и Нпември 2013 ушествуваа на следните пбуки: „Прпект
меначмент за мирпвна рабпта: планираое, мпнитприраое и евалуација“,
„Вещтини за фацилитираое и тренерствп“, и „Безбеднпсен меначмент за
мирпвна рабпта вп кпнфликтни зпни“ прганизирани пд партнерската
прганизација Kurve Wustrow пд Германија.
- Вп текпт на Нпември беа реализирани две тренинзи за Детски Права и
Мирпвен Активизам. Ушествуваа две разлишни групи на прпфеспр(к)и
спставени и пд пние кпи беа вклушени вп првата фаза на прпектпт какп и пд
тие щтп беа вклушени вп втпрата фаза на прпектпт. Првипт тренинг се
пдвиваще пд 13-16 Нпември, 2013, вп Струмица. Втприпт тренинг се
пдвиваще вп перипдпт пд 22-25 Нпември, 2013 вп Берпвп. На истипт
ушествуваа (брпј) на прпфеспр(к)и.
- Вп перипдпт пд 04-07 Декември, 2013, беще реализирана Планирашка
рабптилница за Прпграмата за Мирпвнп Образпвание. Целта на пваа
рабптилница беще да се испланираат следните две гпдини и да се плесни
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интегрираоетп на нпвите шленпви на тимпт вп прпграмата. На пваа
рабптилница активнп ушествуваа и претставници пд нащата партнерска
прганизација Kurve Wustrow, пд Германија.

III. ПРОМОЦИЈА И ОДРЖЛИВОСТ НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕДАШИ
III.1. Прпмпција на спцијалната пдгпвпрнпст
Првата детска амбасада вп светпт Медащи и вп 2013 гпдина прпдаваще нпвпгпдищни
шеститки. Средствата щтп се спбраа пд прпдажбата на нпвпгпдищните шеститки се
наменети за рабпта на Бесплатнипт СОС телефпн за деца и млади 0800 1 22 22, Бпрба
прптив педпфилија и секакпв вид насилствп врз децата, Дневен центар за деца кпи
не пдат на ушилищте и Бесплатна правна служба.
И вп текпт на 2013 гпдина касишките пд Детската амбасада Медащи беа ппставени на
ппвеќе лпкации вп Скппје и ппгплемите градпви вп Р.Македпнија. Им благпдариме
на граданите щтп сп секпја нивна дпнација вп касишките, ја ппкажаа нивната желба
да ја ппддржат рабптата на Првата детска амбасада вп светпт – Медащи.
- Ппдгптвуваое на Извештај за прпдажба на нпвпгпдишни честитки
Пп заврщуваоетп на нпвпгпдищните празници и прпдажбата на нпвпгпдищни
шеститки беще израбптен Извещтај за ппстигнатите резултати. Овпј извещтај се
израбптува секпја гпдина сп цел евиденција на резултатите низ гпдините,
зашувуваое на кпмпаниите кпи не ппдржуваат преку купуваое нпвпгпдищни
шеститки и анализираое на направените трпщпци за активнпста. Сп ппмпщ на пвие
извещтаи мпжеме пппрецизнп да ги предвидиме идните трпщпци какп и дпбивка пд
пваа активнпст.
- Анализираое на ппстигнати резултати вп претхпдната гпдина
Анализата се спстпи пд сублимација на сите ппстигнати резултати на сектпрпт
какп щтп е спбираое на прихпди пд дпнации, касишки, шеститки, специјални настани.
Бидејќи пвпј сектпр какп дел пд ПДАС Медащи рабпти ппдплгп време прганизацијата
веќе има пдредени пшекуваоа кпи би требалп да се ппстигнат секпја гпдина. На пвпј
нашин се анализира ефикаснпста на сектпрпт за време на една гпдина.
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- Испраќаое бараоа за дпнации за активнпстите на Првата детска амбасада вп
светпт Медаши
Бидејки директинте сервиси за ппмпщ кпи функципнираат вп Првата детска
амабсада Медащи не секпгащ се прпектнп ппкриени, какп и пптребата пд
дппплнителни активнпсти на Амбасадата, се праќаат бараоа за дпнцаии сп цел
спрпведуваое на истите. Сппред пптребите, дпкплку нема храна за Дневнипт центар,
дпкплку се пптребни средства за рабптата на СОС телефпнпт, дпкплку се пптребни
прпизвпди за анимираое на децата пд Дневнипт центар или за други активнпсти се
праќаат бараоа дп кпмпании сп цел пбезбедуваое дпнации. Дп сега испратени се
пд 50 дп 100 бараоа дп ппгплеми кпмпании најшестп пп ппщта, нп и електрпнски. Пп
испраќаоетп на бараоата се кпнтактираат кпмпаниите дали гп дпбиле нащетп
бараое и дали пдлушиле да ги ппддржат нащите директни сервиси и активнпсти.
- Обезбедуваое дпнации
Вп 2013 дпбиени се гплем брпј дпнации. Секпј месец вп Првата детска амабсада
Медащи граданите на ппщтина Аерпдрпм најшестп дпнираат пблека и пбувки.
Граданите се заппзнаени сп рабптата и активнпстите кпи ги спрпведуваме какп и сп
тпа щтп делиме пблека и пбувки, а ппнекпгащ и храна, на спцијалнп загрпзени
слушаи, и сп цел да ппмпгнат нпсат пна щтп не им е тплку пптребнп, а не некпј друг
му е пд гплемп знашеое. Другите дпнации пд граданите се финансиски кпи се
прибираат преку касишките за дпнација ппставни вп маркети, банки, хптели и на
други фрекфентни лпкации. Овпј нашин на сампфинансираое е мнпгу важен за
рабптата на Амбасадата и сп ппмпщ на граданите мнпгу пд активнпстите се
реализирани, а истп така и директните сервиси за ппмпщ рабптат без прекин
делумнп благпдарение на пвие дпнации. Какп пбезбедени дпнации пд кпмпании се:






Дпгпвпр сп ПОДРАВКА склушен на 20 март за дпнација пд 5000 пудинзи
(дел за Дневнипт центар и дел дадени пп други институции)
Дпгпвпр сп пекара ВАТАША склушен на 1 април за дпнација пд бели
пецива еднащ неделнп примени за перипдпт Јануари – Април.
Дпгпвпр сп пекара ВАТАША склушен на 1 април за дпнација пд бели
пецива еднащ неделнп за перипд Мај - Јуни
Дпгпвпр сп ДОНИА склушен на 29 мај за дпнација пд бисквити вп
вреднпст пд 10.000 денари
Дпгпвпр сп БИМИЛК склушен на ден 30 мај за дпнација пд 10 пакети
мелкп
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Дпгпвпр сп ПРОМЕС склушен на ден 31 мај за дпнација пд прехрамбени
прпизвпди вп вреднпст пд 3.000 денари за наредните 7 месеци
Дпгпвпр сп АДИНГ склушен на 23 август за дпнација на мплерп –
фарбарски прпизвпди вп вреднпст пд 200 евра за ренпвираое на
прпстприите кпи ги ппсетуваат децата пд дневнипт центар
Дпгпвпр сп слаткара Канела прима склушен на 21 август за дпнација на
тпрта за првипт рпденден на Лепнид еднп е двете дешиоа на
сампхраната мајка кпја беще привременп згрижена вп ПДАС Медащи
Дпгпвпр сп Карат - М склушен на 27 август за дпнација садппер за кујната
на ПДАС Медащи
Обезбеден превпз за перипд пд два месеци – пд такси кпмпанија, за
задпвплуваое на здравствените пптребите на дете сп кпмбинирани
прешки вп развпјпт, ппради немпжнпст на институциите на државата да
пбезбедат или рпдителите сами да гп издржат трпщпкпт.
Какп дел пд дпгпвпрпт склушен сп ПРОМЕС на ден 31 мај 2013 гпдина, вп
перипдпт Јули – Декември некплку пати беа пбезбедени прпизвпди за
децата пд дневнипт центар.

- Даваое на дпнации
Бидејки примената дпнација пд ПОДРАВКА беще сп гплема кплишина ПДАС Медащи
рещи да ја распредели и на други инстутции сп цел упптреба на прпизвптите.
Институции на кпи се дпнираа пудинизи пд Ппдравка беа: „Детски дпм 11
Октпмври“, „ЈУ за згрижуваое деца сп впспитнп спцијални прпблеми 25 Мај Скппје“,
„ЈУ Завпд за згрижуваое, впспитуваое и пбразпвание на деца и младинци Ранка
Миланпвиќ Скппје“ и „СОС Детскп селп Скппје“. Вп пвпј перипд беще даден и
ппдарпк – рабптнп бирп на „ЈУ Завпд за згрижуваое, впспитуваое и пбразпвание на
деца и младинци Ранка Миланпвиќ Скппје“. Треба да се сппмене и дадените
дпнации на сите пние градани кпи дпјдпа вп нащите прпстприи пвпј перипд да
ппбараат пблека и пбувки.
- Прпмена на пплните каси за дпнации ппставени вп маркети, банки, хптели
Вп 2013 беще врщена редпвна прпмена на касишките за дпнации. Беще направена
пбикплка низ западна, истпшна и централна Македпнија за да се прпменат пплните
каси сп празни.
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- Ппставуваое каси за дпнации на нпви лпкации
На нащите бараоа за ппставуваое касишки за дпнации на нпви лпкации ппзитивнп
пдгпвприја и веќе се ппставија каси вп:
 Сппртски центар Бприс Тарјкпвски ( Куглана и Базен)
 Аерпдрпм Александар Велики (ТАВ) на две лпкации
 Skopje Sity Mall две каси
III.2 Прпмпција на рабптата и активнпстите преку спцијалните мрежи и веб
страната на Детска амбасада Медаши
- Ажурираое на веб страната и спцијалните мрежи Facebook, Flicker, Twiter
Youtube, Google +, linkedin, Tumbir, Pinterest, Stumbleupon, MySpace, Reddit,
Newsvine, LiveJournal and Worldpress ….
Веб страната на Првата детска амбасада вп светпт Медащи какп и спцијалните
мрежи се редпвнп ажурирани и секпгащ мпже да се разгледаат актуелните
активнпсти на амбасадата. Сметаме дека ваквипт нашин на прпмпција на рабптата и
актуелнпстите ппврзани сп децата е мнпгу важна пд аспект на ефикаснпст ппради
маспвнптп кпристеое на истите. Скпрп секпја активнпст се внесува на страната и на
спцијалните мрежи какп и сите видеа на youtube щтп впеднп преставува и архива за
дпсегащната рабпта.
III.3 Организираое на специјални настани за прибираое средства
- Организираое специјален настан “The Global Party”
The Global Party е светски најгплем настан за прибираое фпндпви за градански
прганизации кпј се пдржува вп преку 120 градпви вп светпт на преку 360 лпкации кпј
пвпзмпжува преку 360 градански прганизации да генерираат прихпди за свпјата
рабпта. Наципналнипт рестпран Македпнска Куќа беще избран за дпмаќин на
настанпт кпј пптпа ја пдбра Правата детска амбасада вп светпт Медащи за примател
на дпнациите спбрани пд пдржуваоетп на пвпј настан. Какп дел пд настанпт
сектпрпт за прпмпција и пдржливпст беще целпснп фпкусиран на прганизираоетп на
настанпт и пбезбедуваое на сите пптребни елементи за успещна реализација. Вп
текпт на 3 месеци дпдека се ппдгптвуваще настанпт вп спрабптка сп Наципналнипт
рестпран Македпнска Куќа беа кпнтактирани мнпгу фирми и градани, имавме
настапи на телевизија, некплку веб ппртали гп највија настанпт. Обезбедивме
Уметнишки слики пд ппзнати македпнски автпри шии слики се прпдаваа за време на
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настанпт, пбезбедивме дпнација пд щтафелаи за сликите какп и две панпа кпи беа
ппставени на влезпт пд рестпранпт. Музишката прпграма беще предвпдена пд
Драган Даутпвски, а пптпа следеще и пркестар пд 10 музишари кпи свиреа на
традиципнални македпнски инстурменти. Ппканети беа преку 500 гпсти за пвпј
настан, а земаа ушествп пкплу 80 щтп беще ппмалку пд нащите пшекуваоа. Какп
планирана брпјка на гпсти беще 100 дп 150 заради щтп и беа спбрани ппмалку
средства пд пшекуванптп. Генералнп пвпј настан беще успещен и се тешеще сппред
претхпднп предвиденптп.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
 На ппвеќе пд 100 јавувачи на СОС линијата и на бесплатната правна служба им
беше пбезбедена ппмпш, ппддршка и инфпрмации кпи се пднесуваат на
детските права (види www.childrensembassy.org.mk
 8 вплпнтер(к)и беа пбучени за рабптата на СОС линијата и Дневнипт центар
пбезбедувајќи ппмпш и ппддршка за јавувачите и децата.
 Израбптен е Мпнитпринг извештај за детските права вп Македпнија, врз
пснпва на преппраките на Кпмитетпт на ОН за детските права.
 Три деца кпи гп ппсетуваат Дневнипт центар се запишани вп редпвнипт
пбразпвен систем.
 На ппвеќе пд 170 лица им беше пбезбедена директна ппддршка и ппмпш сп
дпнации за храна, пбувки, и пблека.
 5 прпфесп(к)и, две мирпвни едукатпр(к)и и група пд над 30 ученици активни вп
шкплските Мирпвни клубпви беа пбучени вп пплетп на Мирпвнптп
пбразпвание.
 На 28 млади пд 8 еврппски држави им беше пвпзмпжен тренинг Младите вп
Акција (Youth in Action) вп кпј тие сппделија искуства и знаеое и се пбучија за
тпа какп да се справат сп кпнфликти кпристејќи ненасилствп вп регипните
каде живеат.
 Детската амбасада МЕДАШИ стана дел пд регипналната ПРЕЦЕДЕ мрежа
(Партнерствп за ппмируваое преку ранп детскп пбразпвание и развпј вп
Еврппа) вп рамките на ЕУ ИПА.
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 Трпјца нпви луде се врабптени вп тимпт на Детска амбасада Медаши сп штп
се ппстигна кпмплетираое на ппставената прганизациска структура.
Врабптени се ракпвпдител на канцеларија, ракпвпдител на финансии и
ракпвпдител за развпј на прпграмскп и институципналнп финансираое. Сп
врабптуваоетп на лица на пвие рабптни ппзиции се ппстигна зајакнуваое на
самата прганизација сп штп се пчекува ппгплемите резултати да бидат
видливи вп иднина.
 дистрибуиран Гпдишен извештај на над 10.000 електрпнски адреси
 презентиран Гпдишен извештај вп 9 електрпнски и пишани медиуми
 Ппвеќе пд 5000 градани дппплнителнп се инфпрмираа за СОС телефпнпт за
деца и млади
 Ппвеќе пд 550 деца прпследиле рабптилница за правата на децата
 10 случаи на пријавени мпжни кршеоа на правата на децата дпбиле правна
ппддршка
 25 деца редпвнп ги кпристеа услугите на Дневнипт центар
 На 2 деца им е пбезбедена неппхпдна здравствена грижа и третман.
 80 деца имаа мпжнпст сп насмевка да ја дпчекаат нпвата гпдина и тие какп и
сите пстанати да дпбијат нпвпгпдишнп пакетче.
 45 прпфеспр(к)и, се пбучени вп пплетп на Мирпвнптп пбразпвание.
 На 2 вплпнтери пд Шведска преку прпграмата Еврппски вплпнтерски сервис им
е пвпзмпженп вплпнтираое вп Дневнипт центар за деца кпи не пдат вп
училиште
 30 впспитувачи пд градинките вп Македпнија се пбучени за применуваое на
Прирачник за ппчитуваое на различнпстите наменет за децата пд
прретшкплска впзраст; резултат ппстигнат преку регипналната ПРЕЦЕДЕ
мрежа (Партнерствп за ппмируваое преку ранп детскп пбразпвание и развпј
вп Еврппа) вп рамките на ЕУ ИПА.
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 Обезбедуваое на пбувки за 35 деца кпи гп ппсетуват Дневнипт центар и
неппхпдна медицинска ппмпш.
 Семејствата на 24 деца дпбија ппддршка вп вадеое на лична дпкументација
 Впсппставена е спрабпта сп желба за ппнатампшни заеднички активнпсти сп
две државни училишта за деца сп ппсебни пбразпвни пптреби „Иднина“-Скппје
и “Др Златан Сремац“-Скппје
 Впсппставена е заедничка спрабптка сп желба и мпжнпст за ппнатампшна
спрабптка сп две здруженија за деца сп ппсебни пбразпвни пптреби „Вп мпјпт
свет“ и „Отвпрете ги прпзпрците“.
 Згплемена е свеста кај рпдителите на 5 деца сп ппсебни пбразпвни пптреби за
значеоетп на навременптп интервенираое, какп и пптребата пд развиваое
на личнпсните пптенцијали на дететп.
 Рпдителите на 5 деца сп ппсебни пбразпвни пптреби се инфпрмирани каде
треба да се пбратат какп и какви се прпцедурите дпкплку сметаат дека
правата на нивните деца се прекршени.
 Рпдителите на еднп дете кпе гп ппсетува Дневнипт центар за деца кпи не се
вклучени вп редпвен пбразпвен прпцес, кај кпе има спмнеж за развпјни
птстапуваоа, беа инфпрмирани за ппстапката за категпризација и беа
инфпрмирани дека нивнптп дете сепак, и дпкплку се дпкажат развпјни
нарушуваоа пд страна на сппдветни институции, мпже да ппсетува
училиште и да се развива вп спгласнпст сп негпвите личнпсни пптенцијали.
 14 прганизации - членки на нефпрмалната Кпалиција за правата на дететп се
зајакнати вп делпт на мпнитприраое на детските права
 15 членпви на Кпалицијата се пбучени за ппдгптпвка на Извештај за
спстпјбата сп правата на децата
 65 пснпвни училишта се вклучени вп спрпведенптп истражуваое за правата
на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби
 23 градинки се вклучени вп спрпведенптп истражуваое за вклученпста на
децата Рпми вп предучилишнп пбразпвание
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