1. 20 Години Прва детска амбасада во светот Меѓаши
1.1. Стигнавме и до 20 годишнината и ШТО
ПОНАТАМУ?!?!
1.2.Кога пред 20 години се оформивме не знаевме во
што се втурнуваме со сето срце и пред какви
предизвици ќе се најдеме
1.3. Првата детска амбасада
Меѓаши наполни 20 години
1.4. Меѓаши - 20 години
растеше со децата
1.5. Изјава од Амбасадорот—
Коле Ангеловски
2. Педофилија
2.1. Високите казни не можат да ги запрат педофилите
2.2. Хемиска кастрација за педофилите во Македонија
2.3. Уште осум ученици го пријавиле професорот за
злоупотреба
3. Семејно насилство
3.1. Веќе нема табуа и молк за
страдањата на децата
3.2. Се повеќе деца жртви на
насилство и злоупотреби
3.3 Судот ќе истражува дали братчињата преживеале
хорор
4. Деца на улица
4.1. Фантомски деца питаат низ земјава
4.2. Питачев, а родителите ги лажев дека си играм
4.3. Децата питачи оставени и на минус на улица
4.4. Децата на улица, надлежните си ја префрлаат
одговорноста
4.5. Пропадна проектот на
Владата за отстранување
на децата питачи од
улиците
4.6. 12 Април меѓународен ден за
децата на улица
4.7. Меѓународен ден за децата на улица

7. Трговија со деца
7.1. Две години ги нема ни живи, ни мртви
8. СОС телефон за деца и
млади 0800 1 2222
8.1. Се повеќе деца жртви на
насилство и злоупотреби
8.2. Наместо редовен ручек, ни
даваат ќотек
8.3. Стриптизерка во пелени
8.4. 2011 година - 462 дојавени
случаи на злоупотребување деца
8.5. Потресни сведоштва за деца
- жртви на насилство
8.6. 17 ти мај - Меѓународен ден
на СОС линиите за помош и поддршка на децата
9. Од дом на свое
9.1. Вработување на младинци од детските домови
9.2. Згрижени и независни на свое
10. Политичка злоупотреба на деца
10.1. Манипулирани деца не знаат зошто протестираат
11. Мониторинг, застапување и лобирање
11.1. Правната регулатива за деца сторители, деца
жртви и деца сведоци на кривични дела
12. Одржливост и промоција
12.1. Првата детска амабсада во светот Меѓаши наскоро со нов веб сајт
12.2. Продажба на новогодишни
честитки
12.3. Каси за донации од страна на
граѓаните
12.4. Поддржувачи за прославата на
јубилејот на Амбасадата - Меѓаши

5. Насилство меѓу младите
5.1. Насилници воведуваат „ред“ во школите
5.2. Потребна е заедничка стратегија за воспитување
на младите
6. Мировно образование
6.1. Програма за Мировоно образование
Доколку сакате да се одјавите од добивање на информаторот „Бушавко“ ве молиме пишете меил на овој линк

