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RAKOVODSTVOTО
NA
PRVA DETSKA AMBASADA VO SVETOT -ME\A[I
Skopje

IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR
Nie izvr{ivme revizija na prilo`enite finansiski izve{tai na Prva
detska ambasada vo svetot -Me|a{i- Skopje koi {to go vklu~uvaat Bilansot
na sostojba, so sostojba na den 31 Дekemvri 2011 godina, kako i na Bilansot
prihodi i rashodi, i Izve{tajot za promeni vo kapitalot и Izve{taj za
pari~niot tek za godinata koja zavr{uva na toj den i pregledot na zna~ajnite
smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki bele{ki.
Odgovornost na menaxmentot za finansiskite izve{tai
Menaxmentot na Organicacijata e odgovoren za podgotvuvawe i objektivno
prezentirawe na ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so Me|unarodnite
standardi za finansisko izvestuvawe. Ovaa odgovornost vklu~uva:
oblikuvawe, implementirawe i odr`uvawe na interna kontrola koja {to e
relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto prezentirawe na
finansiskite izve{tai koi {to se oslobodeni od materijalno pogre{no
prika`uvawe, bez razlika dali se rezultat na izmama ili gre{ka, izbirawe
i primena na soodvetni smetkovodstveni politiki, kako i pravewe na
smetkovodstveni procenki koi {to se razumni vo okolnostite.
Odgovornost na revizorot
Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai vrz
osnova na na{ata revizija. Revizijata ja sprovedovme vo soglasnost so
Me|unarodnite standardi za revizija. Tie standardi baraat da gi po~ituvame
eti~kite barawa i da ja planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme
razumno uveruvawe za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od
materijalno pogre{no prika`uvawe.
Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski
dokazi za iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite
postapki zavisat od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata
na rizicite od materijlno pogre{no prika`uvawe na finansiskite
izve{tai, bez razlika dali e rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi
tie procenki na rizikot, revizorot ja razgleduva internta kontrola
relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto prezentirawe na
finansiskite izve{tai za da oblikuva revizorski postapki koi {to se
soodvetni so okolnostite, no ne za celta na izrazuvawe na mislewe za
efektivnosta na internata kontrola.
__________________________________________________________________________________
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Revizijata isto taka vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na koristenite
smetkovodstveni politiki i na razumnosta na smetkovodstvenite procenki
napraveni od strana na menaxmentot, kako i ocenka na sevkupnoto
prezentirawe na finansiskite izve{tai.
Nie veruvame deka revizorskite dokazi koi {to gi imame pribaveno se
dostatni i soodvetni za da obezbedat osnova za na{eto revizorsko mislewe.
Mislewe na revizorot
Spored na{eto mislewe, finansiskite izve{tai na Prva detska ambasada vo
svetot -Me|a{i Skopje, ja prika`uvaat realno i objektivno, vo site zna~ajni
aspekti, finansiskata sostojba na Zdru`enieto na den 31 dekemvri 2011
godina i promenite na kapitalot za godinata koja zavr{uva na toj den, vo
soglasnost so Zakonot za smetkovodstvoa za neprofitni organizacii i
op{to prifatenite smetkovodstveni principi za objavuvawe na
finansiskite izve{tai vo Republika Makedonija.

Skopje, 22.11.2012godina

Menka Markovi},
Ovlasten revizor

Menka Markovi},
Upravitel
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BILANS NA SOSTOJBA
na 31 Dekemvri 2011 godina
( vo денари )
AKTIVA
Tekovni sredstva
Pari~ni sredstva
Pobaruvawe od rabotewe
Zalihi
AVR
Vkupno tekovni sredstva
Netekovni sredstva
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Vkupno netekovni sredstva
Nepokrieni rashodi od minati god.
VKUPNO SREDSTVA
ПАСИВА
OBVRSKI I KAPITAL
Obvrski sprema dobavuva~i
Други краткоро~ни обврски
ПВР-Пасивни временски разграни~увања
Kratkoro~ni obvrski i PVR
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Деловен фонд
Фонд за зедни~ка потрошува~ка
Вкупно извори на средства
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ

MSR DOO - Skopje

Beleшka
4

2011

2010

710.820

134.752

576.741

514.600

55.840

57.860

1.343.401

707.212

258.389
258.389

158.133
158.133

1.601.790

865.345

9
9
10

49.997
864
1.413.836
1.464.697

124.768
516.696
65.748
707.212

11

137.093

158.133

137.093

158.133

1.601.790

865.345

5
6

7

Bele{kite kon finansiskite izve{tai se sostaven del od Finansiskite Izve{tai

Ивршен директор
М-р Драги Змијанац
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BILANS NA PRIHODI I RASHODI
za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2011
(vo Denari)
Vkupni prihodi
Vkupno rashodi
Razliki me|u prihodi i rashodi
Drugi prihodi
Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina
Vi{ok na prihodi za narednata
godina
Danoci i pridonesi od Dobivkata
Vkupno vi{ok za prihodi za naredna
godina

Beleшka
12
13
11

2011
7.511.276
6.162.324
1.348.952

2010
5.340.804
5.275.056
65.748

65.748

75.440

10

1.414.700

65.748

10

1.414.700

65.748

Bele{kite kon Finansiskite Izve{tai se sostaven del od Finansiskite Izve{tai
Ивршен директор
М-р Драги Змијанац

IZVE[TAJ ZA PROMENITE VO KAPITALOT
za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2011
(vo Denari)

Sostojba na 01.01.2011 godina

Deloven fond
158.133

Vkupno
158.133

-

Nabavka na osnovni sredst.
Pokrivawe na zagubi od pret godina
Amortizacija
Revalorizacija na osn.sred.
Sostojba na 31 dekemvri 2011

Fond za z.p
0

-24.610
3.570
137.093

0

-24.610
3.570
137.093

Bele{kite kon Finansiskite Izve{tai se sostaven del na Finansiskite Izve{tai

Во текот на 2011 година набавени се нови основни средства во вредност од 124.866
денари за чија вредност не е зголемен деловниот фонд.Корекцијата е извршена во
текот на 2012 година.Деловниот фонд во 2011 година намален е за вредноста на
пресметаната амортизација а зголемен за вредноста на ревалоризираната набавна
вредност.
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IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI
за годината завршена на 31 Декември 2011
(во Денари)
31 Декември 2011
Готовински тек од оперативни активности
Добивка после оданочување
Корегирано за
Амортизација
Залихи
Побарувања од купувачи
Останати побарувања
АВР
Финансиски вложувања
Обврски спрема добавувачи
Обврски за аванси депоз и кауции
Останати краткорочни обврски
ПВР

24.610
(111.390)
49.249
2.020
(74.771)
(515.832)
1.348.088

Нето готовина од оперативни активности
Готовински тек од инвестициони активности
Набавка на основни средства
Инвестиции
Вложување на сопственикот

721.974
(124.866)

Нето готовина од инвестициони активности

(124.866)

Готовински тек од финансиски активности
Долгорочни финансиски кредити - нето
Деловен фонд

(21.040)

Нето готовина од финансискиактивности

(21.040)

Нето зголемување (намалување) на пари и парични
еквиваленти

576.068

Пари и парични еквиваленти на почетокот на
пресметковниот период

134.752

Пари и парични еквиваленти на крајот од пресметковниот
период

710.820
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BELE[KA 1. OP[TI INFORMACII ZA ZDRU@ENIETO
Организацијата Прва Детска Амбасада во Светот –Меѓаши во
понатамошниот текст (Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како
непрофитна организација во согласнот со Законот за здруженија на граѓани и
фондации.
Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје
Жиро сметка 200000010722372
Даночен број 4030995179890
Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО
движењето за правата на детето во Република Македонија.Во текот на 2010 година
извршени се промени во делот на проширување на дејноста на организацијата .
BELE[KA 2.
OSNOVA ZA SOSTAVUVAWE I PREZENTIRA NA
FINANSISKI IZVE[TAI
Финансиските извештаи на организацијата се составени во согласност со
законската регулатива применкива во Република Македонија за непрофитни
организации и тоа:
Законот за сметководство на непрофитни организации,Законот за персонален
данок,Законот за данок од добивка како и Правилникот за сметковотство на
непрофитни организации,Правилникот за содржината на одделни сметки во
сметковниот план на непрофитни организации, и општпприфатените
сметководствени принципи за објавување на финансиски извештаи.
Финансиските извештаи се прикажани во валута Македонски денари,освен ако не е
поинаку наведено.
BELE[KA 3NA^AJNI SMETKOVOTSTVENI POLITIKI
3.1Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во
благајна.парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај
комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема нивната
набавна (номинална) вредност.
3.2 Побарувања
Побарувањата се водат според нивната набавна вредност.Во билансот на состојба
тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност ,која се добива
откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на неквалитетни и тешко
наплативи побарувања.
3.3 Матерјални и нематерјални средства
Матерјалните и нематерјалните вложувања (постојаните средства) во билансот на
состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за исправката
на вредноста(амортизација) и загубите поради оштетување.
__________________________________________________________________________________
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Во моментот на стекнувањето постојните средства се евидентираат според нивната
набавна вредност ,која се состои од фактурната вредност на средството зголемена
за зависните трошоци за набавка.Матерјалните и нематеријалните вложувања се
евидентираат како расход на периодот по нивната набавна вредност,со
истовремено зголемување на деловниот фонд.
За износот на амортизацијата и оттуѓени средства во тековната година деловниот
фонд се намалува.
Постојните средства и исправката во текот на 2011 се ревалоризираат.
3.4 Амортизација
Матерјалните и нематерјалните вложувања(постојните средства) се амортизираат
со примена на пропорционална метода,така што набавната вредност на основните
средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век
на употреба на основните средства.Пресметката на амортизацијата се врши
поединечно за секое средство .
Пропишани стапки за амортизација :
Назив на средството
Пропишана.год.стапка
Мебел и деловен инвентар
12 %
Компјутерска опрема и софтвер
20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила
14%
Останата неспомената опрема
10%
3.5 Обврските према добавувачите и останати обврски
Обврските спрема добавувачите се евидентираат според нивната набавна
(номинална)вредност
3.5 Политика за евидентирање на приходите
Признавање na приходите и расходите кај непрофитните организации се
спроведува по принципот на настанатост,односно приходите и расходите се се
признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен
период или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат на
пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој пресметковен
период, според критериумот на мерливост и расположивост.
3.6 Политика за евидентирање на расходите
Со законската регулатива на Р.М непрофитните организации го применуваат
принципот на парично начело,односно расходите се признаваат како издатоци кои
се однесуваат на тековната година, доколку се платени до 31 јануари наредната
година,додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметкиДруги активни временски разграничувања.
3.7Износи искажани во странски валути
Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според
девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во
странски валути се искажуваат по средниот курс на НБРМ на последниот ден од
пресметковниот период.Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни
разлики опфатени се во билансот на прходи и расходи како други приходи и
расходи во пресметковниот период..
__________________________________________________________________________________
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Вредноста на позначајнте валути на 31.12.2011 година изнесуваа:
Ознака на фалута
EUR
USD
CHF

2011
61.505
47.534
50.596

2010
61.505
43.314
49.032

3.8 Даноци и придонеси
Организацијата пресметува даноци и придонеси по различни основи и видови
согласно законската регулатива во Р.М.
Согласно законот за ДДВ активностите на организацијата се ослободени од ДДВ
без право на одбивка на претходниот данок.
Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во
даночниот биланс.
BELE[KA 4 PARI^NI SREDSTVA
Паричните средства се состојат од следното :
Денарска жиро сметкаа
Благајна
Вкупни парични средства

2011
697.225
13.595
710.820

2010
53.595
81.157
134.752

Паричните средства се однесуваат на парични средства на жиро сметките и
средствата во благајна .Истите се усогласени со банковите изводи од 31.12.2011
година и дневник на благајната од 31.12.2011 година.
BELE[KA 5. POBARUVAWA OD RABOTEWETO
Вкупните побарувања на крајот од пресметковниот период ги чинеа:
2011
2010
Побарување од работењето
563.403
514.600
Побарувања за повеќе платени дани и прид
13.338
Вкупно побарувања
576.741
514.600
Побарување од работењто се побарувања од донаторите во износ од 435.420
денари кое салдо потекнува од мината година и истите се однесуваат на
побарување кое е наплатено но повторно книжено како приход.За овој износ
потребно е да се корегираат приходите а да се затвори побарувањето.Побарување
од купувачи по други основи во износ од 111.390 денари се состои од пабарување
за продадени новогодишни честитки кои не се наплатени до крајот на
пресметковниот период.Побарување од 16.693 денари е побарување за даден аванс
на вработени.
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Побарувањата од 13.338 денари се однесуваат на претплатен данок од добивка во
износ од 2471 денари и претплатени придонеси од плата во износ од 2.675 денари
и претплатена нето плата во износ од 8.192 денари. Износите од претплатените
придонеси и нето плата потекнуваат од минати години .заовој дел од придопнесите
и нето плата не е створена обврска и истите треба да се корегираат ,со
евидентирање на трошок од мината година и обврска за соодветните ставки
BELE[KA 6 AKTIVNI VREMENSKI RAZGRANI^UVAWA
Со законската регулатива во РМ непрофитните организации го применуваат
принципот на парично начело,односно како расходи се признаваат само издатоците
кои се однесуваат за тековната година доколку се платени до 31.Јануари наредната
година. Неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од
сметката –други активни временски разграничувања.
.На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:
2011
2010
a) Неисплатени плати
б)Други акт врем разг.
в) Други акт врем разг.
55.840
57.860
_______________________________
Вкупно
55.840
57.860
Други активни временски разграничувања се однесуваат на однапред платени
трошоци за службен пат во износ од 55.427 денари и 413 денари побарување за
повеќе плаен персонален данок .Однапред платените трошоци за службени
патувања потекнуваат од мината година .Овие одложени трошоци треба да се
евидентираат како трошок доколку е патувањето реализирано или да се побара
враќање на дадениот аванс за службени патувања.
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BELE[KA 7 OSNOVNI SREDSTVA
Движењто и компоненентите на основните средства за годината што
завршува на 31.12.2011 година се
следните:
Revalorizirana
nabavna vrednost
Sostojba na po~etok
na godinata01.01.2011
Novi nabavki
Rashoduvani
Revalorizacija
Drugi sredstva
Sostojba na krajot
od godinata31.12.2011
Revalorizirana
ispravka na vrednosta
Sostojba na po~etok
na god.01.01.2011
Amortizacija za god.
Revalorizacija na
ispravki
Rashoduvano
Drugi promeni
Sostojba na krajot
na godinata 31.12.2011

Zemj Grade` Oprema Nemat v Vkupno
0

0

462.917

0

462.917

0
0
0
0

0
0
0
0

124.866

0
0
0
0

124.866

587.783

0

587.783

0

0

0

304.784

0

304.784

0

0

24.610

0

24.610

0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

329.394

0

329.394

Neto knigovodstvena
vrednost 01.01.2011

0

0

158.133

0

158.133

Neto knigovodstvena
vrednost 31.12.2011

0

0

258.389

0

258.389

Во текот на 2011година основните средства се зголемени за 124.866 денари
,набавени се четири лаптоп компјутери.Пресметана е амортизација само на ново
набавените основни средства.
За вредноста на ново набавените средства не е зголемен деловниот фонд истиот е
намален само за вредноста на пресметаната амортизација.
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BELE[KA 8. KRATKORO^NI OBVRSKI-PLATI

Нето плати
Даноци од плати
Придонеси од плати
Вкупно

2011

2010

609.499
35.346
198.939
843.784

198.022
9.847
72.445
280.314

На крајот на пресметковниот период имаше 7 вработени .За истите се пресметани
и исплатени плати и придонеси согласно законската регулатива во Република
Македонија.
BELE[KA 9. OSTANATI KRATKORO^NI OBVRSKI
Obvrski sprema dobavuva~i
Dobavuva~i vo zemjata
Obvrski sprema vraboteni

2011
49.995

2010
124.768
40.928

Obvrski za danoci
Obvrski za kratk pozajmici
VKUPNO

864

7.003
475.768
641.464

50.861

Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период
се однесуваат на обврски од тековното работење на организацијата.
BELE]KA 10. PASIVNI VREMENSKI RAZGRANI^UVAWA
Вишок на приходи за наредна година

2011
1.413.836

2010
65.748

Вкупно

1.413.836

65.748

Вишокот на приходи евидентиран на оваа сметка е резултат на примени донации
за проекти чија имплементација продолжува и во наредната година
BELE[KA 11.
Деловен фонд

DELOVEN FOND
2011
137.093

2010
158.133

Вкупно
137.093
158.133
Деловниот фонд би требало да е во висина на нето вредноста на основните
средства.Одстапувањето се должи на несоодветно евидентирање во текот на 2011
година кое е корегирано на почетокот на 2012 година.
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DELOVNI PRIHODИ
2011

Приходи од донации
Приходи од доброволен прилог
Приходи од чланарини
Приходи од продажба на честитки.
Приходи од физички лица
Приходи од правни субјекти
Приходи од доброволни прилози каси
Приходи од камати и курсни разлики
Приходи од поврат на ДДВ
Приходи од други извори
Приходи од отпис на обврски
Приходи од продажба на основни средства
Пренесен дел на вишок на приходи
од мината година

5.572.452
167.000
821.983
408.912
75.509
2.046
14.424
448.950
75.439

2010
3.085.770
213.403
600
842.930
51.176
582.297
200.881
224
57.557
230.527
65.748

Вкупни приходи
7.577.024
7.783.550
Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени
приходи обезбедени од нејзините активностите. Донациите според намената се
или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата
или строго наменски за реализирање на конкретен проект.Како донатори во 2011
година се јавуваат стопански субјекти,физички лица , организации од земјата и
странство .
12.1 Приходи од донации
Приходи од донации кои во текот на 2011 година беа уплатени на сметката на
организацијата за реализирање на нејзините проектните активности и се од
следните донатори:
Кралство Холандија
Швајцарска Амбасада Стопански субјекти
Министерство за образов.на Германија
Министерство за труд и социјала.
Европска комисија
УНИЦЕФ
Француска амбасада
Coalition,,All for fair trials,,
Здружение Месечина
GAW Brisel
Даикин Аирконд-Виена
Еурочајлд
Сопствени приходи
Вкупно

2011
297.123
949.540
56.000
2.553.492
90.000
1.242.226
152.721
121.951

92.285
17.114
5.572.452

2010
1.200.000

60.000
1.460.739
130.500
92.250
61.658
80.623
3.085.770
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Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани
се следните приходи:
12.2 Приходи по проекти
Градење култура на детско учество
Борба против педофилијата
Глобалнаа кампања за образование
Детски работилници
СОС телефон
Бесплатна правна помош и
социјална подршка
Дневен центар за деца кои
не одат на училиште
Активности за борба против
дискриминација на децата
Детство без насилство
Кампања-одговорно родителство
Од дом на свое
Проект за подршка на човекови права
Млади во акција
Новогодишни честитки
Сопствени приходи и други приходи
за реализација на проектни активности
Вкупно

2011
2.675.443
1.363.490

2010
1.829.640
185.000
72.258
80.000
500.000
95.000
180.000

479.690
169.835
762.536
447.823
1.678.207
7.577.024

233.131
82.679
80.000
210.500

1.792.596
5.340.804

Алокацијата на приходите по одредени активности е евидентирана во
сметковотството по одредени проекти како посебни трошковни единици.Во
ставката СОС телефон се инкорпорирани и приходите за дневен центар за деца .
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BELE[KA 13. DELOVNI RASHODI
Расходи
Трошоци за материјали
Трошоци за енергија
Други материјални расходи
Комунални услуги
ПТТ услуги
Транспортни услуги(патни трошоци)
Печатарски услуги
Непроизводни услуги
Реклама за проекти
Угостителси усл. за проекти
Негативни курсни разлики
Провизии на пл.промет
Камати
Други матерј расходи
Прмии за осигурување
Надомест на рабортници и граѓани
Авторски хонорари
Чланарини
Други нематеријални трошоци
Пренесени средства на други субјекти
.Доплнително утврдени расходи од мината год.
Бруто плати
Вкупни расходи

2011
215.704
73.095
99.474
14.113
297.100
403.204
283.900
542.428
8.000
548.072
18.500
28.491
1.468

2010
115.786
181.955
132.912
21.062
299.354
88.543
991.550
16.642
244.641
3.797
32.411
43.015

1.192.562
1.581.359
11.070

843.784
6.162.324

290.146
2.262.430
19.775
160.619
33.810
56.294
280.314
5.275.056

1.Трошоците за материјали во износ од 215.704 денари ги чинат
-Канцелариски материјал
135.301
-помошни материјали
48.528
-средства за хигиена22.994
-отпис на ситен инвентар
8.881
2.Трошоците за енергија во износ од 73.095
-трошоци за елек.енергија
6.065
-гориво
63.520
-парно
3.510
3.Други материјални расходи- 99.474
-Услуги од др
65.140
-Трошоци за возило
34.334
4.Комунални услуги
14.113
-Трошоци за вода
14.113
5. ПТТ трошоци
297.100
-трошоци телеком
255.082
-поштенски трошоци
34.838
-трошоци за интернет
7.180
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6.Транспортни услуги 403.204
- патни трошоци за проектни активност 98.531
-транспортни услуги
88.906
-такси превоз
15.000
-авионски карти
115.918
-патни трошоци во странство
10.140
-Патни трошоци во земјата
67.736
-персонален данок за патни трошоци
5.599
-патарини
150
-паркинг
1225
7.Графички услуги 283.900
-печатарски услуги ,графички дизајн 283.900
8.Непроизводни услуги
542.428
-Наем на возило
-наем на опрема
-Адвокатски и правни услуги
-сметководствени услуги
-нотарски услуги
-ревизорски услуги
-здравствени услуги
-останати расходи
-регистрација на возила
9.Реклама за проекти
-реклама за проекти

8.000

16.605
2.360
11.658
242.425
700
43.542
134.304
78.678
12.156
8.000

10.Угостителски услуги за проекти 548.072
-угостителски услуги
498.912
-хотелски услуги за проекти
49.160
11.Негативни курсни разлики
18.500
12.Провизии на платниот промет
28.491
13.Камати
1.468
14.Договори за дело
1.192.562
15.Авторски договори
1.581.359
16.Чланарини
11.070
18.Бруто плати
843.784
Во вкупните трошоци најголемо е учеството(45%) на трошоците исплатени на
учесниците во реализирање на проектните активности како договори за дело и
авторски договори. Останатите трошоци како се наведени во претходниот преглед
се однесуваат за нормално функционирање на организацијата како и за
спроведување на проектите кои ги имплементираа во 2011 година.
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13.1 Расходи по проекти
Од вкупно остврените расходи во 2011 година
проекти се следните:
Раасходи по проекти
Градење култура на детско учество
Одговорно родителство
Бесплатен СОС телефон
Детски Работилници
Глобална кампања за образование
Дневен центар за деца и млади
Детство без злоупотреба
Борба против педофилијата
Бесплата правна помош и
социјална подршка
Од дом на свое
Активности за борба против
дискриминацијата
Подршка на човекови права
Новогодишни честитки
Општи расходи за реализација на
проектни активности
Вкупно

за реализација на кинкретни
2011

82.235
101.958
2.132.855
146.077

262.137

2010
1.826.380
39.337
326.721
45.252
71.863
152.651
92.118
95.602
58.552

605
1.168.692
611.179

249.550
175.752

1.656.586
6.162.324

2.141.278
5.275.056

BELE[KA.14 PREGLED NA SPROVEDENI AKTIVNOSTI
Во текот на 2011 година беа спроведени следните проектни активности:
1.Бесплатен СОС телефон
2.Бесплата правна служба
3. Борба против насилство,злупотреба на деца ,педофилија и родосквернавење
4. Глобална недела на акција за вклучување на сите деца во образованието
5. Дневен центар за деца кои не одат на училиште
6. Детски работилници за правата на детето
7. Социјална служба
8. Лобирање,застапување и мониторирање на состојбата со детските права во
Република Македонија
9. Мировно образование
10. Подршка на ранливите групи на деца во Македонија
11. Од дом на свое
12. Самоодржливост и филантропија
Во завршниот годишен извештајот за реализирани активност во 2011 година кој е
објавен од организацијата подетално се опишани сите активностите кои беа
спроведени во 2011 година.
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