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Фондацијата Мобимак за Македонија организираше хуманитарна акција наменета за реновирање 

на еден кат од Клиниката за детски болести при Клиничкиот центар - Скопје. По повод оваа акција 
Фондацијата отвори број за донации 070-143-131. 

Фондацијата Мобимак за Македонија под мотото "Хуманоста мотив и цел" ги продолжува своите 
активности, секогаш стремејќи се да помогне во сите сфери каде што е неопходна хуманоста. 

ХУМАНА АКЦИЈА ЗА ДЕТСКАТА КЛИНИКА

ДЕБАТА ЗА ИТ СТРАТЕГИЈА
Владината Комисија за информатичка технологија (КИТ) на 7 март организираше јавна дебата на 

тема "Национална стратегија за развој на информатичко општество". 
Дебатата беше дел од проектот "Формулирање национална стратегија за информатичко опш тес-

тво", поддржан од Програмата за развој на ОН (УНДП) и фондацијата Институт отворено општество - 
Македонија (ФИООМ). Целта на проектот е изготвување национална политика, стратегија и ак цио-
нен план за развој на информатичко општество во Македонија.

Развојот на туризмот и поголемата меѓусебна посетеност на туристите беше целта на 
завршената средба во Охрид на претставниците на асоцијациите на туристичките агенции 
АТАМ од Македонија и ЈУТА од Србија и Црна Гора. На средбата учествуваа повеќе од 30 
туристички агенции од Србија и Црна Гора, 10 новинари од најпознатите белградски медиуми, 
претставници на ресорните министерства и хотелската асоцијација ХОТАМ од Македонија. 
Нашава држава веќе ги објави цените на туристичките аранжмани за оваа година, но сите се 
согласуваат дека понудата е многу скапа во однос на соседните Бугарија и Турција. Договорено 
е адаптирање на цените за тие да бидат привлечни и на соодветно ниво.

ПОДГОТОВКИ ЗА ТУРИСТИЧКАТА СЕЗОНА

ProCredit Bank, една од најраспространетите банки во Југоисточна Европа, отвори нова 
филијала во Струга. 

Од февруари па до сега филијалата исплати повеќе од 50 кредити во износ од повеќе од 
200.000 евра на бизнисите во Струга, а повеќе од 100 физички лица и претпријатија веќе 
отворија сметки и штедни влогови.

"Навистина нè радува што постои голем интерес за услугите на Банката, бројот на новите 
клиенти секој ден се зголемува сè повеќе. За многу кратко време се забележа силното влијание 
на филијалата во Струга", истакна раководителот на филијалата Jan Philip Heymann. 

PROCREDIT BANK И ВО СТРУГА

"Koo Stark" ја отвора изложбата "Помеѓу два света" на Армандо Алемдар Ара во изложбениот 
салон-галерија "Great Expectations Gallery". 

Изложбата ќе биде отворена од 18 март до 2 април 2005 година. Почесен гостин ќе биде 
Неговата екселенција господин Ѓорѓи Спасов, амбасадор на Република Македонија во Лон-
дон.

Скопјанецот Армандо Алемдар Ара, кој сега живее во Лондон, е докажан ликовен уметник 
зад кого стојат бројни изложби, како во Лондон, така и секаде во светот.

"ПОМЕЃУ ДВА СВЕТА" ОД АРМАНДО АЛЕМДАР


