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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 5 – 20) на
Здружението Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје
(во понатамошниот текст „Здружението“), кои се состојат од билансот на состојбата
на ден 31 декември 2015 година и билансот на приходите и расходите и прегледот на
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството на Здружението е одговорно за подготвувањето и објективното
презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за
сметководство на непрофитни организации и интерна контрола за која раководството
смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат
материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или
грешка.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа
на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија на Република
Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја
планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно
уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно
прикажување.
Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски
докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на
ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато
како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот
ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно
презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на
ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на
изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.
Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки
направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање
на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ –
МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Мислење
Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението
Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје на ден 31
декември 2015 година, и резултатите од работењето за годината што тогаш завршува,
во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.
Извештај за други правни и регулаторни барања
Раководството на Здружението е одговорно за изготвување на годишниот извештај
(прилог 1 кон финансиските извештаи) и завршната сметка (прилог 2 кон
финансиските извештаи) во согласност со Законот за сметководство на непрофитните
организации и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Здружението
на ден 23 февруари 2016 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска
со конзистентноста на годишниот извештај со завршната сметка и финансиски
извештаи на Здружението. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со
Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија
720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои
содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските
финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со
завршната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Здружението
за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Скопје, 25 март 2016 година

МСФИ Ревизија ТП –
Скопје
Жарко Михајловски
Управител

Жарко Михајловски
Овластен ревизор
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1.

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО
СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Здружението „Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија
Скопје,, со скратено име Меѓаши во понатамошниот текст (Здружението) основано е
на 29.04.1992 година, а регистрирано на 25.05.1992 година како непрофитна
организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и
запишана е во регистарот на Здруженија и Фондации под Рег. бр 1.443.
Адреса: ул.Коста Новаковиќ бр.22а Скопје
Даночен број: 4030995179890
ЕМБС: 4377249
Дејност на Здружението е Останати дејности на социјална заштита без
сместување, неспомeнати на друго место
Цели и задачи на здружението се:
 градење и зачувување на мирот;
 заштита на децата од воени судири и други конфликти;
 заштита од злоупотреба на децата за политички, економски, воени и
сексуални цели, како и заштита од сите форми на злоупотреба на детскиот
труд;
 заштита, помош и поддршка на деца со родители во кризни ситуации,
деца со инвалидитет, деца со низок социјален статус, деца на улица, деца
без родители итн.

2.

ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
2.1 Основа за подготовка

Здружението финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските
прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на
работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството
за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и
соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на истиот.
Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и
расходите кои се однесуваат на работењето на Здружението.
Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Здружението ќе продолжи да
работи во иднина.
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3.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики
кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Здружението
за годината што завршува на 31 Декември 2015.
3.1 Приходи и расходи
Признавањето на приходите и расходите кај Здружението се спроведува
согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации
(“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и член 18 од Правилникот за
сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ”број 42/03,
08/09 и 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано
настанување на деловните промени, односно трансакции.
Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните
промени односно, трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период
во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост.
Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се
расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена
по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на
пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен
период.
Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните
промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период
во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период,
под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.
3.2 Материјални средства
3.2.1. Почетно вреднување
Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат
согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според
кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг
од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од
300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, Здружението
почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на
пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја
сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност,
издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на
набавната вредност, односно на трошоците за набавка.
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3.2.2. Последователни издатоци
Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се
евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните
економски користи што ќе претставуваат приливи во Здружението.
3.2.3. Амортизација
Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се
применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на
годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за
непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое
средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на
долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба,
односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со
пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на
материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:
Градежни објекти
1%
Опрема
14%
Компјутерска опрема и софтвер
20%
Мебел
12%
Моторни возила
15%
3.2.4. Ревалоризација
Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и
нематеријалните средства) Здружението ја врши согласно член 15 од Законот за
сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од
Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните
законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:
1) при повлекување од употреба и отуѓување или
2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на
производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за
статистика.
Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната
вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана
амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и
материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се
набавени во изминати години (до 31.12.2014 година) и не се отуѓени во текот на 2015
година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2015 година и претставуваат
елементи на билансот на состојбата составен под истиот датум (за што се применува
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Образецот РЕВ-1), не е пресметувана бидејќи единствениот коефициент за
ревалоризација за 2015 година бил негативен и изнесувал -0,008.
3.3 Побарувања
Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.
3.4 Залихи
Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за
сметководството за непрофитните организации според кој долгорочните средства
чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во
денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.
Залихите на трговска стока, се признаваат согласно член 14 став 3 од Законот за
сметководството за непрофитните организации според кој краткорочните средства
се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на залихите ја сочинува
куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност,
издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на
набавната вредност, односно на трошоците за набавка.
3.5 Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна,
на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо
можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во
домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
билансирањето.
3.6 Обврски
Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.
3.7 Обврски за даноци
Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во
Република Македонија. Основните активности кои ги извршува Здружението не
преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се
предмет на оданочување со ДДВ. Данокот од добивка се пресметува и плаќа на
даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.
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4. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Вкупните приходи се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Приходи од донации , грантови и
членарини
Приходи од камати и курсни разлики
Други приходи
Пренесен дел на вишокот на приходите
од претходната година
Вкупно приходи

31 Декември 2014

9.665
1
1.391
11.057

12.290
2
1.249
13.541

2.069
13.126

1.064
14.605

Здружението своите приходи ги остварува од донации и грантови. Донациите
според намената се ненаменски, односно за реализирање на програмските
активности на Здружението, или строго наменски за реализирање на конкретен
проект. Освен приходи од донации Здружението остварува и приходи од продажба
на новогодишни честитки, донации од граѓани во касички поставени на повеќе
локации во земјата, членарини и останати приходи.
4.1. Приходи од донации
Приходите од донации за годината што завршува на 31 декември 2015 година се
однесуваат на уплатени средства на сметката на Здружението за реализирање на
нејзините проектни активности. Приходите од донации по донатори од кои се
примени средствата е како што следи (во 000 Денари):
ЦИРа (Civica Mobilitas)
Министерство за економски развој и
соработка на Германија-Kurve Wustrow
Европска комисија-Pomoc deci
УНИЦЕФ
Месечина-Европска унија
УСАИД
МЦМС-Институционален грант-Цивика
Град Скопје
Коалиција сега
Донации во предмети
Приходи од донации од правни лицаТелеком
Приходи од донации од физички лица
Вкупно приходи

31 Декември 2015
-

31 Декември 2014
296

3.356
2.355
49
59
743
1.800
50
8
67

5.850
3.313
439
355
-

922
256
9.665

668
1.369
12.290
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4.2. Други приходи
Другите приходи се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Приходи од продажба на новогодишни
честитки
Приходи од касички
Останати приходи
Вкупно други приходи

1.071
288
32
1.391

31 Декември 2014
886
310
53
1.249

4.3. Приходи по проекти
Приходите по проекти се состојат од следново (во 000 Денари):

Програма за мировно образование
Партнерство за помирување преку ран
детски развој и образование во Европа
Институционален грант-Цивика
Поддршка на ранливи групи на деца, СОС
телефон и дневен центар за деца
Мониторинг на детски права
Млади во акција
Учиме заедно-Месечина
Пат до слободни и фер избори-Коалиција
сега
Одговорно родителство-проект на УСАИД
за граѓанско општество
Обуки за информатичко образование за
деца од социјално загрозени семејстваГрад Скопје
Донации и други приходи на Здружението
Фонд за новогодишни честитки
Вкупно приходи по проекти

31 Декември 2015
3.356
2.355
1.800
922
49

31 Декември 2014
6.065
3.878
296

59

608
439
515
355

8

-

743

-

50
2.713
1.071
13.126

1.563
886
14.605
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5. ВКУПНИ РАСХОДИ
Вкупните расходи се состојат од следново (во 000 Денари):

Расходи за материјали
Потрошена енергија
Расходи за одржување на средствата
Други материјални расходи
Комунални услуги
ПТТ услуги , телефони и интернет
Транспортни услуги (патни трошоци) со
пресметан персонален данок
Печатарски услуги
Непроизводни услуги
Расходи за реклама (за проекти)
Хотелски и угостителски услуги за проекти
Набавна вредност на продадени трговски
стоки
Договори на дело и авторски хонорари
Бруто плати
Останати расходи
Вкупно расходи

31 Декември
2015
159
68
133
40
21
159

31 Декември
2014
175
49
54
45
17
231

359
623
125
41
1.255

518
22
304
23
1.314

189
1.851
6.255
504
11.782

160
2.927
5.782
910
12.531
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5.1. Вкупни расходи за 2015 по видови на трошоци се следните:
ОПИС
1.Расходи за материјали
- Канцелариски материјал
- Помошни материјали
- Средства за хигиена- Ситен инвентар

Износ во 000 денари
101
9
5
44
Вкупно:

2.Потрошена енергија
- Трошоци за електрична енергија
- Гориво
Вкупно:
3. Расходи за одржување на средствата
- Поправки, сервис на средства
- Одржување на возила
- Миење на возила
Вкупно:
4. Други материјални расходи
- Судски и административни такси
- Регистрација на возило
- Банкарски услуги
-Други материјални расходи
Вкупно:
5. Комунални услуги
- Трошоци за вода
Вкупно:
6.ПТТ услуги, телефони и интернет
- Фиксни телефони
- Мобилни телефони
- Интернет
- Поштенски расходи
Вкупно:
7. Транспортни услуги
- Патни трошоци (со пресметан персонален
данок)
- Такси превоз
Вкупно:
8.Печатарски услуги
- Печатарски услуги
Вкупно:

159

9
59
68
14
115
4
133
4
33
3
40
21
21
29
128
2
159

321
38
359
623
623
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ОПИС
9. Непроизводни услуги
-Наем на сала
-Ревизорски услуги
-Фотокопирање
-Други расходи

Износ во 000 денари
30
73
14
8
Вкупно:

10. Расходи за реклама (за проекти)
- Реклама за проекти
- Услуги за Е- пораки
Вкупно:
11. Хотелски и угостителски услуги за
проекти
- Хотелски и угостителски услуги за проекти
Вкупно:
12.Набавна вредност на продадени трговски
стоки
- Набавна вредност на продадена трговска
стока
Вкупно:
13. Договори на дело и авторски хонорари
- Договори на дело
- Авторски хонорари
Вкупно:
14. Бруто плати
- Нето плата
- Персонален данок од плата
- Придонеси
Вкупно:
15.Останати расходи
-Негативни курсни разлики
-Провизија на платен промет
-Репрезентација
-Надомест на работници за службен пат
-Членарини
-Премии за осигурување
-Други нематеријални расходи
-Пренесени средства на други субјекти
-Дополнителни расходи од минати години
-Камата за ненавремена уплата на јавни
давачки
-Набавка на опрема
Вкупно:
СЕ ВКУПНО:

125
39
2
41

1.255
1.255

189
189
1.283
568
1.851
4.197
369
1.689
6.255
10
48
3
112
23
46
75
71
12
1
103
504
11.782
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5.1. Расходи по проекти
Расходите по проекти се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Бесплатен СОС телефон
922
Програма за мировно образование
4.905
Партнерство за помирување преку ран
1.981
детски развој и образование во Европа
Институционален грант
1.342
Поддршка на ранливи групи на деца, СОС
телефон и дневен центар за деца
Учиме заедно
Мониторинг на детски права
246
Месечина
177
Коалиција сега
8
Мост
51
Одговорно родителство-Усаид
406
Обуки за информатичко образование за
деца од социјално загрозени семејства
50
Фонд за новогодишни честитки
1.071
Општи расходи на Здружението
623
Вкупно расходи по проекти
11.782

31 Декември 2014
608
4.512
4.162
40
518
355
242
886
1.208
12.531

6. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
Нетековните средства се состојат од следново (во 000 Денари):
Постројки и Нематеријални
2015
опрема
средства
Ревалоризирана набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2015
Нови набавки
Расходувани
Ревалоризација

ВКУПНО

2.073
104
(2)
-

22
-

2.095
104
(2)
-

Салдо на 31 Декември 2015
Ревалоризирана исправка на
вредноста
Салдо на 1 Јануари 2015
Амортизација за 2015
Ревалоризација на исправката

2.175

22

2.197

1.141
296
-

7
5
-

1.148
301
-

Салдо на 31 Декември 2015
Нето сметководствена вредност
на 31 Декември 2015

1.437

12

1.449

738

10

748

932

15

947

Нето сметководствена вредност
на 1 Јануари 2015
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2014
Ревалоризирана набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2014
Нови набавки
Расходувани
Ревалоризација
Други средства

Постројки и Нематеријални
опрема
средства

ВКУПНО

2.059
56
(19)
(23)

22
-

2.081
56
(19)
(23)

Салдо на 31 Декември 2014
Ревалоризирана исправка на
вредноста
Салдо на 1 Јануари 2014
Амортизација за 2014
Ревалоризација на исправката
Расходувано
Други промени

2.073

22

2.095

861
303
(23)

3
4
-

864
307
(23)

Салдо на 31 Декември 2014
Нето сметководствена вредност
на 31 Декември 2014

1.141

7

1.148

932

15

947

1.198

19

1.217

Нето сметководствена вредност
на 1 Јануари 2014
7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Денарски сметки
Благајна денарска
Девизни сметки
Вкупно парични средства

31 Декември 2014

1.247
13
7
1.267

1.981
10
1.991

8. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ
Побарувањата од работењето се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015

31 Декември 2014

Побарувања од купувачи

141

269

Побарување од донатори

169

288

310

557

Вкупно побарувања од
работење
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Побарувањата од купувачите во износ од 141 илјади денари на 31 декември 2015
година (31 декември 2014: 269 илјада денари) се однесуваат на побарувања за
продадени новогодишни честитки.
Побарувањата од донаторите во износ од 169 илјади денари на 31 декември 2015
година (31 декември 2014 година: 288 илјади денари) се однесуваат на
реализирани трошоци за проекти, за кои приливот на средства ќе биде реализиран
во последователниот период, односно со конечните одобрувања на проектите.
9. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА
Останатите побарувања од работењето се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Побарувања за дадени аванси
Побарувања за повеќе платен данок
од добивка
Вкупно побарувања од
работење

31 Декември 2014

-

4

75

77

75

81

10. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
Активните временски разграничувања се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Добавувачи од земјата

31 Декември 2014

-

468

Дополнителни обврски кон донатори

99

-

Вкупно активни временски
разграничувања

99

468

11. ЗАЛИХИ
Залихите се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015
Залиха на трговска стока-Новогодишни
честитки
Вкупно залихи

31 Декември 2014

47

37

47

37
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12. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Изворите на средства се состојат од следното (во 000 Денари):

2015

Деловен
фондосновни
средста

Салдо на 1 Јануари 2015
Нови набавки
Продажби
Амортизација
Салдо на 31 Декември 2015
2014
Салдо на 1 Јануари 2014
Нови набавки
Продажби
Амортизација
Салдо на 31 Декември 2014

Деловен фондЗалихи

ВКУПНО

947
103
(1)
(301)

37
128
(118)
-

984
231
(119)
(301)

748

47

795

1.217
56
(19)
(307)

38
63
(64)
-

1.255
119
(83)
(307)

947

37

984

13. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ
Краткорочните обврски се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015

31 Декември 2014

Добавувачи во земјата

-

469

Обврски кон донатори

99

6

Обврски за придонеси

-

1

99

476

Вкупно обврски
14. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Пасивните временски разграничувања се состојат од следново (во 000 Денари):
31 Декември 2015

31 Декември 2014

Ненаплатени средства од донатори

169

288

Ненаплатени приходи од продажба на
честитки

141

264

Вкупно пасивни временски
разграничувања

310

552
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15. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ
На 31.12.2015 година Здружението нe е инволвирано во судски постапки во кои се
јавува како тужител и како тужена страна со правни и физички лица.
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Додаток 2
Годишна сметка за 2015 година
- Биланс на состојба
- Биланс на приходи и расходи

Додаток 3
Годишен извештај за 2015 година

.

Годишен Извештај за 2015 година
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Годишен Извештај за 2015 година

1. ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК

1.1. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
Јавувања на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22222
Во периодот од декември 2014 до декември 2015 на СОС телефонот за деца и млади,
се регистрирани 113 контакти, со кои подоцна дополнително сме комуницирале вкупно,
вклучувајќи го и првичниот контакт, 146 пати. Дополнителната комуникација е со цел да ги
информираме дојавувачите какви мерки се преземени од наша страна, кои се одговорите од
надлежните институции, како и нивните известувања до нас за сите настанати промени во
пријавениот случај.
Вкупниот број на регистрирани јавувачи во дадениот период е 113. Од нив само 2 се
деца кои се јавиле да се информираат за своите права или да се информираа во однос на
некои свои проблеми со кои се соочуваат во текот на развојот .
Врз основа на информациите кои ги имаме добиено за можни прекршување на
детските права и кои се структурирани според бројот на деца кои се опфатени во овие случаи,
станува збор за вкупен број од 104 деца, каде што постојат сомневања за можно прекршување
на некое нивно право. Податоците говорат дека сиромаштијата е еден од најголемите
проблеми со кои се соочуваат децата и нивните семејства. Овој податок укажува на фактот
дека финансиско-социјалната состојба на семејствата е значително тешка и бара поголемо
внимание и поддршка од страна на надлежните институции со цел да се превенираат
дополнителни кршења на детските права.
Како најкарактеристични податоци кои што можат да се издвојат за децата кои се
опфатени во пријавените случаи, за можни прекршувања на нивните права, регистрирани во
Детската амбасада Меѓаши се:
-

Сиромаштија -36 деца од вкупниот број на деца кои се опфатени во случаите кои се
пријавени во Детската амбасада Меѓаши живеат на работ на егзистенцијата, во
субстандардни услови.
Бракоразводни постапки- 16 деца биле потенцијални жртви на прекршување на
правото на детето при бракоразводни постапки.
Семејно насилство- 11 деца од вкупниот број на деца потенцијални жртви биле
незаштитени и изложени на насилство во своето семејство.
Сомнеж за сексуална злоупотреба- 3 деца биле жртви на сексуална злоупотреба или
постои сомнеж за сексуална злоупотреба од страна на близок или познаник на дететожртва

Презентација на годишниот извештај за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1
2222 и на Бесплатната правна служба за 2014 година
Со цел јавноста соодветно да се информира за најчестите форми на прекршување на
детските права, како и за проблемите со кои се соочуваат деца, беше подготвен Годишен
извештаj за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222. Истиот беше
презентиран на прес конференција која се одржа на 24.12.2015 година на кој учествува
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претставниците од ПДАС Меѓаши, претстваници од локалната самоуправа, градинки,
училишта и медиуми. На оваа презентација повторно ги нагласивме проблемите со кои се
соочуваат децата, како и најзастепените форми на прекршување на правата на децата:
прекршувања во текот на бракоразводни постапки, семејно насилство и насилство на улица,
како и егзитенцијални проблеми со кои се соочуваат семејствата. Сиромаштијата е една од
причините поради која се прекршува правото на детето на образование, здравствена заштита,
грижа, игра и слобода.
Извештаите од работата на СОС телефонот за деца и млади се дистрибуираат
електронски на повеќе од 10.000 електронски адреси. Види повеќе на
http://www.childrensembassy.org.mk/sos-telefon-za-deca-i-mladi-0800-1-22-22.nspx
Фотографии од прес конференција

Линкови од јавни настапи:
https://www.facebook.com/First-Childrens-Embassy-in-the-World-Megjashi-Republic-ofMacedonia-122833937782558/videos
https://www.facebook.com/First-Childrens-Embassy-in-the-World-Megjashi-Republic-ofMacedonia-122833937782558/videos

1.2. Психо-социјално советувалиште
Родителите и децата се обраќаа со цел да добијат психолошка помош и поддршка за
најразлични проблеми со кои се соочуваат. Најчесто не контактираа за: нарушена
комуникација, психолошко насилство, проблеми на училиште, семејно насилство, проблеми
при брако-разводни постапки, проблеми со начинот на остварување на родителското право,
начини на воспитување итн.

Годишен Извештај за 2015 година

1.3. Бесплатна правна служба

Во зависност од видот на проблемот за кои ни се обраќаат јавувачите, паралелно со СОС
службата функционира и бесплатната правна служба. Истата постапува со писмени обраќања до
различни државни и социјални институции, ги следи постапките кои ги преземаат овие институции и
реагира доколку не постапуваат во најдобар интерес на децата. Бесплатната правна служба писмено се
обраќа доколку дојавувачот го бара тоа од нас. Многу често се случува јавувачите да побараат само да
ги информираме за процедурите и начините и институциите каде треба да се обратат во зависност од
нивниот проблем. Исто така често се случува јавувачите првично да сакаат ние да се обратиме со
писмено барање до соодветна институција, но по одредно време да ја променат својата одлука. Со цел
да нема недоразбирања ги замолуваме дојавувачите да размислат за начинот на кој сакаат да постапат
и доколку сметат дека ние како организација треба да ги информираме соодветните институции ние
им стоиме на располагање. Ако го земеме во предвид овој факт Бесплатната правна служба
постапувала, со информација или писмено обраќање за сите јавувачи кои пријавиле некаков проблем
во Правата детска амбсада во светот Меѓаши без оглед на начинот на дојава.

1.4.

Сервис за материјална поддршка на социјално загрозени семејства

-

Обезбедување храна - Храната за децата се обезбедува преку донација на храна од
стана на бизнис секторот, други донатори и проекти.

-

Прифаќање и дистрибуција на користена облека и обувки

Детската амбасада Меѓаши прифаќа и дистрибуира користена облека која ја добива од
граѓаните. Голем број од граѓаните имаат практика својата користена облека, обувки и др. да
ги донираат во Првата детска амбасада во светот Меѓаши. Во изминатата година продолжија
со таа своја практика. Со две физички лица направени се и договори за донирање на
користена облека и обувки. Голем број од граѓаните облеката која ја донираат само ја оставаат
и не сакаат да бидат евидентирани.
Децата , како и други граѓани кои имаат потреба од ваква помош слободно секој
работен ден во периодот од 08.00-15.00 можат да ја разгледаат добиената облека и обувки и
според потребите да земат тоа што им е потребно.

2. Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа

Проект – ПРЕЦЕДЕ (Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во
Европа)
Цел на проектот/програмата
Општа цел на програмата е да го поддржи влијанието на граѓанското општество врз
процесите на помирување и кохезија преку образование и развој на малите деца на регионот
на Балканот и во Европа. Програмата ќе допринесе за развој на одржлива мрежа на
организациите на граѓанското општество од Балканот кои работат со децата од предучилишна
возраст и промовираат прифаќање на другите и почитување на различностите; развој на
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одржливи мрежи на граѓанските организации на национално ниво кои промовираат
прифаќање на другите и почитување на различностите преку образование во раното детство
во земјите на западен Балкан и поврзување на мрежите на националните мрежи и ПРЕЦЕДЕ
мрежата на граѓанските организации со Меѓународната мрежа за мали деца во конфликтни и
постконфликтни земји.
Времетраење на проектот/програмата - 2013 и 2014 / 2015 и 2016
Вкупен Буџет и донатор - Вкупниот буџет за периодот 2015-2016 е 95.015,47 € -од кои 70 %
од донаторот ; 30% сопствено учество.
Програмата ПРЕЦЕДЕ е финансисрана од Европската унија преку Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) за поддршка на граѓанското општество.
Активности спроведени во 2015 год:
-

Пилотирање на прирачници во единаесет градинки во Македонија и менторирање
на градинките
Регионалниот прирачник е пилотиран во следниве градинки: “Брешиа“ – Дебар, “23ти
август“ – Берово, “Ангел Шајче“ – Куманово, „Фидани“ – Чаир, Скопје, „Детска радост“ – Гази
Баба, Скопје, „Јасна Ристеска“ – Охрид, „8ми март“ – Струга, „Планински цвет“ – Вевчани,
“Младост“ – Тетово, „Детска радост“ – Струмица и „Астибо“ – Штип
-

Тема: Тренинг за воспитувачките во градинките и консултативна средба, 25-26
февруари Дата: 25-26 февруари 2015, Охрид
Тренингот беше предводен од страна на Даниела Трајковска – национален координатор
компонента 4 и Ментор во градинките додека се пилотира регионалниот прирачник
почитување на разликите.
- Тема: Работилници за акциско истражување и мониторинг; Дата: 04.06.2015, Штип
За време на работилниците, учесниците беа запознаени со концептот на акциско
истражување коешто вклучува активности поврзани со директна работа со децата и соодветна
имплементација на акциското истражување со кое ќе се добијат релевантни статистички и
методолошки податоци.
- Тема : Работилница за основни работи поврзани со ISO 9001
Две работилници беа одржани со Коалиција „Сите за правично судење“ посветени на ISO
9001:2008. За време на работилниците беше детално објаснето што ISO 9001 значи, кои се
предностите и кои се барањата на овој стандард.
- Тема : Тренинг за организациски развој;Дата : 17 – 19.04.2015, Берово
За време на тренингот , различни теми беа прегледани кои се поврзани со развој на
невладини организации, видови на организациски структури и процедури за повисоко ниво за
развој на организацијата. Тренингот беше предводен од страна на Милан Чолиќ.
-

Тема : Работилница за лобирање и застапување; Дата : 27.05.2015, Градинката „23ти
Август“ , Берово
Целта на оваа работилница беше да се детектира соодветна тема којшто би била корисна
за идна анализа и којашто би била предмет на лобирање и застапување.
http://gradinkaberovo.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=595
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- Тема : Надворешна контрола за спроведување на ИСО стандард; Дата : 07.07.2015
На 07.07.2015 беше направена надворешна ревизија за имплементација на ISO 9001:2008 од
страна на сертифицараното тело JUQS.
-

Тема : Регионален тренинг за меѓународниот прирачник – градење на мирот и
почитување на различностите; Дата : 24 – 29.08.2015, хотел Бест Вестерн
На тренингот присуствуваа повеќе од 80 вработени во градинките, директори на градинки
и претставници од неколку министерства од регионалните земји вклучувајќи ја Македонија,
Србија, Хрватска, Црна Гора, Албанија и Косово. Тренингот беше воден од тренери од Early
Years – организација за ран детски развој од Северна Ирска.

Линкови :
https://www.youtube.com/watch?v=vhCvD2_zuiw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/738868149472213/1390241057668249/?notif_t=group_activ
ity&notif_id=1459804320587137
https://www.youtube.com/watch?v=b4WGq6_QL-Y&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/738868149472213/?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=yDhzyd5n6sI&feature=youtu.be

- Тема : Состанок на ПРЕЦЕДЕ мрежата и работилница за Одговорно родителство
Дата: 14.12.2015, Берово, хотел Аурора
Темата на состанокот беа постигнатите резултати од ПРЕЦЕДЕ проектот досега; пречките при
имплементација на активностите и начинот на справување со нив; одржливоста на
националната ПРЕЦЕДЕ мрежа и самата програма.

-

Тема : Работилници за акциско истражување и мониторинг; Дата : 24.11.2015 и
26.11.2016, Скопје
Работилницата беше продолжение на претходна работилница која даде општи информации
за моделот на акциско истражување и неговиот пристап и методологија.
-

Тема : Работилници за акциско истражување и мониторинг; Дата : 27.11.2015, Штип

Годишен Извештај за 2015 година

На 27.11.2015 Детската амбасада Меѓаши организираше работилница во градинката
„Астибо“ во Штип за градење на капацитите посветена на акциско истражување и мониторинг.
Медиумска покриеност: Работилницата беше снимена од страна на три локални ТВ
станици: Канал +, ТВ Стар и ТВ Ирис. Известувањата од страна на директорот на градинката
„Астибо“ и координаторот на проектот се достапни на следниве линкови:
https://www.youtube.com/watch?v=L8cd2mcjn8A – Канал +
https://www.youtube.com/watch?v=gbksBut5iL0 – TВ Стар
https://www.youtube.com/watch?v=om8tUQADd_8 – TВ Ирис
- Тема : Интерен мониторинг и евалуација; Дата : 01 – 02.12.2015, Скопје
На 01.12.2015 и 02.12.2015 во Првата детска амбасада во светот Меѓаши беше спроведена
интерна евалуација од страна на Регионалниот координатор за мониторинг и евалуација, г-ѓа
Ингрид Џонс.
-

Тема : Работилница за лобирање и застапување; Дата : 23.11.2015 во градинката
„Ангел Шајче“
Целта на оваа работилница беше да се детектира соодветна тема која ќе биде корисна за
понатамошна анализа, а која би била предмет на лобирање и застапување.
Промоција на ПРЕЦЕДЕ програмата
Некои од активностите во рамките на ПРЕЦЕДЕ програмата за овој период на известување беа
кофинансирани од програмата Цивика мобилитас и од Македонски телеком како социјално
одговорна компанија. Оваа компанија ги опиша активностите во нејзиното месечно списание.
Текстот е достапен на следниот линк: http://issuu.com/t-mobilemk/docs/101

3. Програма за мировно образование
- Назив на проектот/програмата – Развој на Програма за Mировно образование
-Цел на проектот/програмата – придонес во развивање модел на кохерентна образовна
програма за мировно образование во средните училишта во Македонија.
-Целна група – Средношколски професори и ученици.
-Времетраење на проектот/програмата – 2011-2015; 2016-2018
-Вкупен Буџет и донатор – 2016 – 2018: 203.287 евра, Германското федерално министерство
за економска соработка и развој
Активности спроведени во 2015 година:
Гимназија „Никола Карев“: Активностите во овој клуб во 2015 година се одвиваа
регуларно (најмалку една во месецот). Меѓународниот ден на мирот (21 септември) беше
одбележан заеднички од страна на учениците од гимназијата „Никола Карев“ со учениците од
средното медицинско училиште „Панче Караѓозов“.
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Гимназијата „Здравко Чочковски/ 28 Nentori “ Дебар. Работилница по повод
вклучувањето на учениците во средношколските протести беше остварена по првиот јавен
протест на улиците во Дебар (23.03. 2015). Во септември беа одржани други работилници и
подготвија различни видови на транспаренти во врска со бегалската криза. Наставниците
организираа хуманитарна акција за бегалците пред нивната локална џамија.
Гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес. Во 2015 година наставниците отворија и
понатаму ажурираат специјален линк за мировното образование во кој тие информираат за
мировните активности во нивната официјална училишна веб страна. Со цел да го одбележат
Меѓународниот ден на мирот, средното училиште во Велес организира, традиционално по
трет пат, Мировна парада. Учениците маршираа низ центарот на градот, држеа говори на
албански и македонски јазик.
Средното училиште „Гостивар“ од Гостивар. Средното училиште во Гостивар
организира работилница со која го одбележа Меѓународниот ден на мирот. Учениците
подготвија транспаренти и ги поставија на ѕидовите во училишната сала со цел јавно да го
одбележат овој ден. Во октомври беше организирана студиска посета на просториите на
Меѓаши. Целта беше да се одбележи Меѓународниот ден на ненасилството. Беше спроведена
работилница со учениците на тема ненасилно дејствување.
Средно училиште „Арсени Јовков“ од Скопје. Учениците го одбележаа
Меѓународниот ден на мирот заедно со две други училишта на Камени мост во Скопје. Во
декември 2015 година беше спроведена работилница „Скопје – град на меѓународна
солидарност“, дејствувајќи преку емпатија и солидарност. Приказната за катастрофалниот
скопски земјотрес во 1963 година и повторната изградба на градот со меѓународна помош
беше основа за дискутирањето околу потребата за помош и разбирање на мигрантската криза.
По работилницата учениците подготвија мали новогодишни пакети за децата бегалци (во
мали ранци беа ставени чоколада, ракавици, играчка и лични пораки како на пример: „биди
силен“ или „солидарност – хуманост“ и друго).
Средно училиште „Владо Тасевски“ од Скопје. Ова училиште го одбележа Денот на
мирот со работилница во која фокусот на дискусијата беше бегалската криза.

Обуки:
Напредна обука за Мировно образование. Дата: 14-19. 01. 2015. Место: Хотел
„Молика“, Битола. Учесници: Наставници од средни училишта од Дебар, Гостивар, Велес и
Скопје, Основното училиште „Ј.А. Коменски“. Обучувачи: Албулена Карага, Ана Битољану,
Блерим Јашари, Аднан Хасанбеговиќ ЦНА Сараево. Логистика и поддршка: Гордана Пирковска
Змијанац. Теми: тимска работа, одговорност, донесување на одлуки, идентитети, справување
со минатото, градење на мир ненасилно дејствување, планирање на училишни активности.
Обучување на претставници на одделенските заедници (учениците) од Гимназијата
„Никола Карев“. Дата: 27.02 – 01.03. 2015 година. Место: Хотел Молика, Битола. Учесници:
Претставници од секој клас од прва до трета година. Теми: тимска работа, комуникација,
конфликт и трансформација на конфликтот, ненасилна реакција, справување со училишните
проблеми и т.н. Обучувачи: Гордана Спиридонова Блажевска и Ана Битољану.
Обука за Мировно образование "Предизвици и проблеми во образованието". Дата:
22 - 26.08.2015 година. Место: Хотел "Куќа на уметноста", Кичево. Учесници: Средношколски
наставници и психолог од основното училиште „Ј.А. Коменски“ и две воспитувачки од
градинка кои се дел од проектот ПРЕЦЕДЕ. Обучувачи: Албулена Карага, Ана Битољану,
Блерим Јашари. Гостинка обучувач: Tамара Шмидлинг. Логистика и поддршка. Гордана П.
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Змијанац. Теми: актуелните случувања од учебната година што ја оставивме зад себе,
проблеми и предизвици во образованието, учеството на децата и младите во донесувањето
на одлуки, реформите во образованието, синдикализмот како средство за ненасилна
промена, регионален контекст: сличностите и разликите на различни движења, каков вид на
образование сакаме? Кој да го постигне тоа? Планирање мировни активности.
Обука за Мировно образование "Предизвици и проблеми во образованието". Дата:
16-18.10.2015 година. Место: Хотел "Алпина", Маврово. Учесници: Средношколски
наставници од Гостивар, Дебар и Скопје. Обучувачи: Албулена Карага, Ана Битољану, Блерим
Јашари Теми: што ја одбележа учебната година што ја оставивме зад себе, проблеми и
предизвици во образованието, учеството на младите во донесувањето одлуки, реформите во
образованието, синдикализмот како средство за ненасилна промена, планирање мировни
активности.
Обука за Младинско учество: Основи на градење на мирот. Дата: 02-06.12.2015
година. Место: Хотел "Аурора Ресорт и Спа", Берово. Учесници: Средношколци и студенти
членови на Средношколскиот пленум. Обучувачки: Албулена Карага и Ана Битољану.
Логистика: Гордана Пирковска Змијанац. Поддршка: двајца родители, членови на
Родителскиот пленум. Теми: На обуката беа опфатени теми како што се тимска работа,
донесување одлуки, ненасилна трансформација на конфликти, сензибилизација за различни
форми на насилство, демократски структури, приближување и вклучување на учениците од
различни етнички групи, поврзување на младински акции од различни градови во
Македонија, како да се побара и да се даде поддршка итн.
Работилница: Мировно образование и неговите противници - Што можеме да
научиме од тоа? Термин: 15. 12. 2015 година. Место: Хотел "Парк", Скопје. Учесници:
Средношколски наставници од Гостивар, Велес, Дебар и Скопје. Обучувачи: Горан Божичевиќ,
Мирамида Центар - Грожњан, Хрватска. Теми: Различни прашања како што е која е суштината
на Мировното образование, разликата меѓу Мировното образование и другото (обичното,
класичното) образование, од каде доаѓа отпорноста кон Мировното образование, креативни
одговори на критиките кон Мировното образование и т. н. Главната цел на работилницата
беше да се откријат отпорите кон Мировното образование и да се истражат начини за
справување со нив.
Постигнати резултати:
Во 2015. ја зајакнавме соработката со професорите/ките вклучени во програмата како
и со училишните стручни служби и директор(к)ите на училиштата. Во процесот на немање
мировни едукатори, направивме уште поголемо јакнење на поддршката на наставниците во
насока на извршување на мировни активности од нивна страна. Напредокот е видлив кај
некои од нив кои се проактивни, иницираат, спроведуваат активности во соработка со
наставници од други училишта кои се дел од Проектот за Мировното образование, без
потреба да бидат координирани од страна на тимот на ПЕП. Развивањето на кохерентен
концепт и едукативен материјал за мировното образование се движи нанапред. Во ПЕП
стануваме повеќе свесни за потребата од проширување и вклучување на програмата Мировно
образование во градинките и основните училишта, барем во овој момент како пилот-проекти
и на ниво на лоби; се појавувија идеи на некои форми на соработка и поддршка меѓу
професорите во средните училишта и наставниците во основните училишта и градинките; како
и нов начин на поврзување на две слични програми на Меѓаши, ПЕП и ПРЕЦЕДЕ и т.н.
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4. Одговорно родителство
Проект: „Одговорно родителство“
Првата детска амбасада во светот Меѓаши од јануари 2015 започна со спроведување на
проектот „Одговорно родителство“ и истиот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско
општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество - Македонија. Овој проект
подразбира директна работа со советите на родители во училиштата и градинките,
воспитувачите, наставниците и стручните служби. Индиректни придобивки од истиот би имале
децата преку подобрување на квалитетот на нивното секојдневно живеење.
Времетраење на проектот: 21.01. 2015-21.07.2016
Буџет од донаторот УСАИД: 23,319,8 долари
Спроведени активности во рамките на проектот Одговорно Родителсво во текот на 2015
година:
-

-

-

Мапирани се општини, градинки и основни училишта
Пратени се информации за проектот Одговрно родителство до 9 општини,
Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија,
Министертвото за образование и наука на Република Македонија, 12 основни
училишта и 7 детски градинки
Започнато е подготвување на три прирачници. Два прирачници се намемети со цел да
се подигне јавната свест за негативното влијание кое телесното казнување го има врз
растот и развојот на децата
Потикнување на соработка со општествено одговорни компании

Постигнати резултати:
-

Потпишани се Мерморандуми за соработка со 4 општини (општина Гази Баба, општина
Чучер Сандево, Општина Карпош, Општина Студеничани)

-

-
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Потпишани се Меморандуми за соработка со 5 основни училишта ( ОУ Вера Јоциќ, ОУ
Х.Т Карпош, ОУ Александар Урдаревски, ОУ Алија Авдовиќ, ОУ Св. Кирил и Методиј)
Потпишани Меморандуми за соработка со 2 детски градинки ( Распеана Младост и
Детска Радост)
Одржана е една работилница против телесно казнување на деца во ОУ Александар
Урдаревски
Одржани се 11 состаноци ( локална самоуправа, училишта и детски градинки) со цел
да се информираат повеќе за важноста на одговорното родителство.
Остварена е соработка со Македонски Телеком кој финсиски поддржа една од
активностите во рамките на овој проект
Одржана е една прес конференција на која е промовиран проектот и можноста за
потпишување на петиција како една од активнотите која има за цел да се иницира
формирање на Национален совет на родители, со што би се зголемило активното
учество на родителите во при донесување на одлуки на национално ниво кое се важни
за децата
На 24.12.2015 година беше организирана е една изложба од 100 детски цртежи на
тема: „Јас и мојот родител заедно можеме многу“. Цретежите беа нацртани од децата
од градинките Детска радост и Распеана младост. Воедно беше организирана
претстава адаптирана на потребите на децата од страна на илузионист. На овој настан
активно учество земаа воспитувачите од градинките, родителите како и претставници
од локалната самоуправа. Настанот е организиран благодарение на финасиската
поддршка од страна на Македонски Телеком.
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5. Обука за основно информатичко образование за деца
Проект: Обука за основно информатичко образование за деца
Цел на проектот :
Информатичката технологија и развојот на технолошката писметност, односно образование
станаа неопходна алатка за успешно и ефикасно адаптирање во современиот свет. Брзиот
развој на оваа технологија и нејзиниот продор во сите сегменти во животот без ограничување
на возрасните граници од една страна и потребата за едукација за опасностите од интернет и
злоупотреба со посебен осврт на социјалните мрежи од друга страна е општа цел на овој
проект, кој се спроведуваше преку т.н работилници по информатика, адаптирани на возраста
на децата во просториите на Правата детска амбасада во светот Меѓаши.
Специфични цели на овој проект се :
-

Промоција и унапредување на детските и човекови права;
Поттикнување на личниот развој и остварување на сопствениот потенцијал;
Промовирање на социјално одговорно учество, солидарност и кохезија;
Подршка на активности за промовирање на еднакви можности

Целна група
Деца, со посебен акцент на деца од социјално загрозени семејства на возраст од 6 до
15 години ја збогатија основната информатичка писменост и основните знаења за користење
на интернетот.
Времетрање на проектот
Работилниците за основно информатичко образование се реализираа во текот месец
октомври 2015 година. Работилниците, во овој период се спроведуваа три пати неделно,во
времетраење од 60 мин., адаптирани според училишните смени и обврските на децата кои ги
посетуваа.
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Вкупен буџет и донатор

Проектот – Обука за основно информатичко образование на деца, е подржан од Град
Скопје, во вредност од 50.000,00 ден , париципација на финансиски средства на ПДАС Меѓаши
– 73.718,00ден
Спроведени активности :
-

-

-

Адаптирање на просторијата во која се спроведуваат работилниците (на располагање
беа 6 лап топ компјутери, еден ЛЦД проектор, платно за проектирање , како и додатна
опрема.)
Формирање на групата на деца кои ги посетуваа работилниците ( 13 деца од ОУ
Ѓорѓија Пулевски и 1 дете од ОУ Блаже Конески)
Осмислување на соодветна програма прилагодена според возраста на децата
Организирање на превоз на децата од училиштата до ПДАС Меѓаши и назад ( децата се
земаа и се враќаа во и од училиштата со автомобили )
Спроведување на информатичките работилници – запознавање со основните функции
на компјутерот, основни програми и компјутерски софтвер со посебен осврт на
Microsoft Word , предавања од психолог за опасностите од интернет и злоупотреба со
посебен осврт на социјалните мрежи, спроведување на различни игри и прашања
преку кои го следевме напредокот, пребарување на интернет, следење на едукативни
видеа за Бонтон на интернет, повторување и проверка на стекнатото знаење.
Доделување на потврда за посета на Работилница за информатика издадена од ПДАС
Меѓаши.

Постигнати резултати:
-

Стекнати продлабочени основни знаења од областа на компјутерите кај 14 деца
Овозможен е развојот на талентот и креативноста кај децата, особено во областа на
информатиката
Стекнати се информации и знаење за начинот на превенција од интернет злоупотреба
Јавноста е информирана преку електронските информатори на ПДАС Меѓаши за
спроведените активности и постигнатите резултати.
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6. Патоказ кон фер и демократски избори
Проект: Патоказ кон фер и демократски избори
Времетраење: 01.12.2015-31.03.2016 година
Донатор: МОСТ
Спроведени активноти:
-Подготовка на методологија и парашалник
-Обука за 80 локални набљудувачи во делот на политичка злоупотреба на деца
-Анализа на добиени дојави од страна на теренски набљудувачи
-Бележење и анализирање на дојави добиени на СОС телефонот за деца и млади
Резултати:
Подготвен е прашалник и разработена е методологија на бележење на податоците и
анализа на истите - Како дел од активностите кои беа спроведени во дадениот период е и
поготовка на прашалник и методологија на бележење на дојавите кои се однесуваат на
сомнеж за политичка злоупотреба на деца. Ова е една од поважните активноти, која
преставува основа за понатмошно споредување и анализирање на добиените дојави.
Обука за теренски набљудувачи - Во периодот од 1.12 до 04.12.2015 направени се 4
кратки обуки за сите 80 локални набљудувачи. Двајца експерти од Првата детска амбасада во
светот Меѓаши беа ангажирани за време на овие обуки да ги подготвата набљудувачите и да
ги информираат за политичка злоупотреба на деца.
Анализа на извештаите за сомнеж за злоупотреба на деца во политички цели - Од
направената анализа за месец декемвро 2015 година дојдовме до заклучок дека до сега од
сите регистрирани случаи нема основан сомнеж кој може да се поткрепи со докази за
злоупотреба на деца во политички цели. Останува и натаму обврската за следење на
пријавените случаи во следниот период предвиден со проектот.
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Пријави до Јавното обвинителство или до Народниот правобранител - Досега нема
иницијатива за пријави до Јавното обвинителсво. Претпоставка е дека една од причините би
била сензитивноста на темата во општествениот контекст во кој живееме.

Линкови :

http://www.utrinski.mk/?ItemID=47919A7AF996DF4CA99DFD566EBFDD84
https://www.youtube.com/watch?v=P5hyD-6CFYk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=PtDgIF-zGRU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=-EOOQ0T_XLM&feature=share

7. Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р.Македонија
Проект: Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р.Македонија
Времетраење: 01.09.2016 – 31.12.2016 година
Донатор: Коалиција на младински организации СЕГА
Вкупен буџет: 16.000,00 денари
Цел на проектот :
Правото на учество на децата во донесувањето на одлуки, особено во образовниот
систем е една од обврските и правата на децата кои што произлегуваат од спроведувањето на
Конвенцијата на правата на детето, на која што Р.Македониај е потписник. Главната цел на
проектот произлегува од утврдената потреба за законско регулирање на материјата која се
однесува на ученичкото учество во образовниот систем за да се гарантира правото за
здружување и учество на ученикот, да се придонесе кон подобрен квалитет на живот на
средношколците и развивање на нивните демократски капацитети и активно граѓанство.
Ученикот како субјект во воспитно-обарзовниот процес треба да има јасна слика за својата
положба и улога во училиштето и општеството , да ги знае своите права и одговорности и да се
прилагодува на новите барања.
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Целна група : Деца и млади вклучени во образовниот процес
Спроведени активности:

1. Спроведена локална дискусија за учество на децата во средните училишта во ДСУ
Никола Каре , со учениците на 03.11.2015 год.
2. Спроведена локална дискусија за учество на децата во средните училишта во ДСУ
Никола Карев , со родителите на 05.11.2015
Законско регулирање на учеството на учениците во средните училишта
Коалицијата на младински организации СЕГА заедно со Младински Образовен Форум
(МОФ) и Првата Детска амбасада во светот МЕЃАШИ започнаа Иницијатива за измени и
дополнувања на Закон за средно образование. Целта на иницијативата е да се вметнат нови
одредби во законот со кои ќе се обезбеди регулирање на учеството и организирањето на
учениците во средните училишта во Република Македонија. Во процесот на изработка на
документот влегоа конкретните препораки кои произлегоа од локалните дискусии спроведени
од Коалицијата на младински организации СЕГА, Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ и
Младинскиот образовен форум.

8. ЦИВИКА Мобилитас - институционалниот грант
Грантот од Цивика мобилитас е предвиден да обезбеди организациски развој во сите
делови кои организацијата смета дека треба да се подобри. Работниот тим, конституентите и
сите кои на кој било начин се поврзани со работата на Првата детска амбасада во суштина би
биле целна група бидејки организацискиот развој треба да придонесе во подобрување на
работата на секое поле. ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за соработка
и развој (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, МЦМС и Шведскиот институт за јавна
администрација (SIPU).
Преку програмата на Цивика мобилитас планирано беше спроведување на многу
активности од кои повеќето се целосно завршени а други се започнати и сеуште е во тек
нивното спроведување. Реализирани активности за 2015 година целосно или делумно
финансирани од Цивика мобилитас се следните:
-

-

Работилница за градење на тимот – Април 2015
Тренинзи и работилници за акционо истражување во делот на анализа на политики
програми и интервенции за заштита од конфликти, градење на мирот и помирување
преку директна работа со градинките (во текот на целата година 2015)
Низа на активности поврзани со застапување и лобирање за мир и ран детски развој и
образование (во текот на целата година 2015)
Поддршка на развојот на организацијата преку следење на имплементацијата на ИСО
стандардите во секојдневното работење и надоградување на истите, како и
подготовка на организацијата за имплементација на новата верзија на ИСО стандардот
за менаџмент на квалитет 9001:2015 (во текот на целата година 2015)

-

-

-
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Оддржување на тренинзи, семинари и други активности за помош и поддршка на
корисниците (деца во ризик, родители кои бараат помош на СОС телефонот, фамилии
во ризик) (во текот на целата година 2015)
Соработка со други граѓански организации и споделување на постигнувања за
креирање на промотивни материјали, видеа итн за доближување и запознавање на
јавноста со активнoстите и постигнувањата на ГО. (во текот на целата година 2015)
Работилница за ревидирање и поедноставување на визијата и мисијата на ПДАС
Меѓаши, публикување на вебстрана и постирање на социјални мрежи (Ноември 2015)
Детална разработка и навлегување во сите аспекти од финансиското работење
согласно меѓународните и домашни стандарди (декември 2015)
Продажба на новогодишни честитки (Октомври, Ноември, Декември 2015)

Резултатите од спроведените активности во 2015 година се главно насочени интерно кон
организацијата и вработените како и процесите во организацијата. Се работеше и на
активности повразни со конституентите на ПДАС Меѓаши, но сепак 2015 година и активностите
спроведени преку програмата Цивика мобилитас главен фокус имаше во внатрешните
процеси и функционирање на орагнизацијата. Се започна со работилница за градење на тимот
каде се разговараше пред се за меѓу-персоналните релации како и работни распределби и
задачи на работниот тим, го проширивме полето на покриености со ИСО стандарди на сите
секотри во ПДАС Меѓаши. Ја ревидиравме мисијата и визијата и добивме насоки за подобро
финансиско работење на организацијата. Во исто време се работеше и со конститутенти преку
детски градинки со вклучување на родители и деца, а сето тоа преку програмата за ран детски
развој ПРЕЦЕДЕ, се одржаа многу тренинзи и работилници исто преку порграмата ПРЕЦЕДЕ
како и програмата за Мировно образование. Овие програми се наведени поради вклученоста
на полето на дејствување со она предвидено во Цивика мобилитас. Бидејки ова е
институционален грант истиот има за цел подршка на сите аспекти од работењето, па така ја
поддржа и целосно ги покри трошоците за реализација на единствената економска активност
на ПДАС Меѓаши – продажбата на новогодишни честитки со која организацијата обезбедува
средства за активностите кои ги спроведува, а кои сепак не се проектно покриени.
Ревидирање на визијата и мисијата

Јавни настани дитектно поврзани со активностите предвидени и финансирани само од Цивика
мобилитас во 2015 немаше.
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9. ПОДДРШКА НА ИНИЦИЈАТИВИ

9.1. Поддршка на иницијативата за споделено старателство
Детската амбасада Меѓаши ја поддржа иницијативата за измени на Законот за семејство,
која доаѓа од група родители, за воведување на заедничко старателство и квалитетно родителство
и по разводот. "Детето никогаш не треба да се стави во ситуација да избира меѓу двајцата
родители. Разводот треба да биде престанок на бракот, а не престанок на родителството”. Овој
модел подразбира и зајакнување на квалитетната комуникација меѓу родителите, со цел да се
намали и да се спречи трауматичното чувство кај децата поради разделбата на двајцата родители

Групата родители, поддржани од Детската амбасада "Меѓаши", до Министерството за
труд и социјална политика поднесоа нацрт-измени на Законот за семејство, со кои бараат
воведување на заедничко старателство врз децата по разводот.
Линкови од јавни настапи:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091783424206552&set=a.603742299677336.107374
1828.100001247155987&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=HL_UxNoOTBM&feature=youtu.be
http://www.akademik.mk/roditeli-baraat-izmeni-na-zakonot-za-semejstvo-zaednichko-staratelstvoi-odgovorno-roditelstvo-i-po-razvod-3/

