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Информатор бр. 33
1. Реакции по повод случаите на
педофилија во Република
Македонија
До кога судиите ќе им досудуваат
на педофилите најблаги казни!
-Барање одговорност од државните
институции во заштита на децата и
построги казни за сторителите;
( 26.06.2008)
повеке
-Барање за одземање родителско
право и кривично гонење за
сексуална злоупотреба на дете;
повеке
( 18.07.2008)
-Реакција по повод случаите на
педофилија во Велес и Кичево;
( 22.08.2008)
повеке
-Револт и незадоволство од малите
казни затвор за педофилите;
повеке
(02.09.2008)
-Реакција за изречената пресуда –
15 години затвор за педофилот од
Богомила; (24.09.2008)
повеке
-Натписи во дневниот печат за

7. Извештаи од работата на СОС телефонот за деца и млади
0800 12222повеке и Бесплатната правна служба;повеке
8. Детски работилници
1.) Уписи во Детските работилници за новата учебна
2008/2009 година
повеке
2.) Летни циркуски работилници – Членовите на
Амбасадата Меѓаши за време на летниот распуст
повеке
научија дел од циркуските вештини;
3.) Доделување дипломи за завршувањето на
Детските работилници за учебната 20072008
повеке
4.) Речен фестивал на реката Вардар повеке

9. Добротворни акции, поддршки, спонзорства
1.) Извештај од доброволен прилог од касички јуни –
септември 2008 година; повеке 2.) Донација од Подравка; повеке
3.) Доброволен прилог од
граѓани и социјано одговорни
фирми
повеке
4.) Апели за помош
повеке

10. Учества:

реакциите на Амбасадата
Меѓаши врзани за последните
повеке
случаи на сексуална
злоупотреба на деца и
педофилија во Р. Македонија ;
2. Акцијата ” Питачење ” спроведена од
Министерството за внатрешни работи и
Министерството за труд и социјана политика

- Основна обука за
недискриминација, Скопје, од
10 до 12 јуни 2008 година
повеке

повеке

-Натписи во весниците по повод реакцијата на Меѓаши
повеке
за акцијата ” Питачење ”
3. Интервју на М- р Драги Змијанац за новинарската агенција ” Фокус ” –
повеке
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4. Детето е сведок кој бара посебна грижа
-Промоција на книгата ” Одам на суд ”
повеке
-Детство без насилство- Регионална програма за подобар
систем на детска заштита во Источна Европа
повеке
5. Кампања за обезбедување Фонд за поддршка на деца и
млади на ЦИРа и Амбасадата Меѓаши
повеке
- жртви на сексуална злоупотреба и педофилија”
6. Децата и интернетот
-Активности поврзани со проектот „Безбедност и заштита на
децата и нивните права на интернет – CRISP”
повеке
-Втората интернационална конференција„ Децата и младите
– безбедно на интернет” – Варшава, Полска
повеке
Доколку сакате да се одјавите од добивање на информаторот притиснете тука

- Младински камп за културна
размена, почитување и
толеранција- Бачки
Моноштор, Сомбор, Србиа од
21 до 31 јуни 2008 година
повеке

- Земја без граници 2008 –
Како облак, од 25 до 30 август
2008 година
повеке
11. Новости
- Водич и постер за родителите
и наставниците насочени кон
превенција од педофилија во Р.
повеке
Македонија
- Формирана нова Пан-eвропско
– магребска организација за
борба против искористувањето на
повеке
детскиот труд
- Нов Вице конзул на Првата
детска амбасада во светот Меѓаши
во Италија - H.E. Ferari Mario
повеке

- Детската улица се преименува
во Тоше Проески
повеке

- EUROCHILD состојба на децата
во Европа, преку бројки
повеке

