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15 ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА НА П     РВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА  "МЕЃАШИ"15 ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА НА П  

Цитат од Повелбата на 
Првата детска амбасада во 
светот "Меѓаши":

"Децата се посебен народ. 
Децата не се национални и 
верски војсководци. Тие се 
еден народ, кој никогаш не 
извел револуција или 
контрареволуција ниту, пак, 
повел војна. Децата не се 
ниту класно ниту национално 
прашање: децата се прашање 
над сите прашања. Тие се 
народ кој најмногу страда во 
воените судири и човековите 
трагедии. ДЕЦАТА СЕ САМО 
ДЕЦА. СИТЕ ИДЕАЛИ НА 
СВЕТОТ ПОБЕЗНАЧАЈНИ СЕ 
ОД СОЛЗИТЕ НА ЕДНО ДЕТЕ".

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ЈубилеиЈубилеи

Првата детска амбасада во светот 
"Меѓаши" во Драмскиот театар све -
чено ја одбележа 15 -годишнината 

од нејзиното формирање. За време на 
настанот беше прикажан документарен 
филм за работата на Првата детска ам-
басада во светот, изложба на фотографии 
и написи од печат, како и презентација 
на предмети изработени од децата, ак-
тивно вклучени во детските рабо тил ници.

"Меѓаши" е основана на 29 април 1992 
година во Скопје, како светска асо ци ја-
ција и прва регистрирана меѓународна, 
непрофитна, непартиска и невладина ор-
ганизација во Република Македонија, за 
заштита на правата на детето.  

Детската амбасада се залага за почи-
тување на детската личност преку заш-
тита на нивните права, застапување на 
детските интереси и преку збогатување 
на животот со содржини, кои детството 
го прават сигурно и творечко. Го зајак-
нува НВО движењето за правата на де-
тето, развивајќи го волонтерскиот прис-
тап во работата и се грижи за спро ве-
дување на Конвенцијата за правата на 
детето. Со своите активности таа при до-
несе во развивањето и во јакнењето на 
граѓанската свест за детските права, при-
тоа уривајќи го молкот за детските стра-
дања, особено за физичката, сексуалната 
и економската злоупотреба на децата, 
откривајќи во јавноста повеќе случаи на 
злоупотреби и директно ангажирајќи се 
за воспоставување поефикасни меха низ-
ми за нивна заштита.

Во текот на овие 15 години "Меѓаши" 
оствари многу значајни резултати поч-

нувајќи од 1992 до 1997 година, кога вед-
наш по почнувањето на кризата во Бос на 
и Херцеговина, даде апел за поддршка и 
организираше прифаќање на децата бе-
галци, хуманитарна помош и креативни 
активности, со што им помогна на шее-
сет илјади деца бегалци. Набрзо потоа 
Амбасадата го отвори првиот дежурен 
СОС телефон за деца и млади и пси хо-
лошко советувалиште во Република Ма-
кедонија, а ефектот од воведувањето на 
една ваква линија покажува самата број-
ка - за 13 години повеќе од 15.000 по ви-
ци. Следуваше и објавување на книгата 
"Правата на детето", прва од таков вид во 
државава. И детските работилници ус-
пеш но функционираат, така што во креа-
тивно користење на слободното време 
се вклучени повеќе од 8.000 деца. Во 
1994 година Детската амбасада почна со 
лобирање за ратификување на Хашката 
конвенција за граѓанско-правните ас пек-

ти на меѓународни грабнувања на деца, 
а во 1995 година оваа Конвенција беше 
ратификувана од Собранието на Репуб-
лика Македонија. Како национален коор-
динатор се придружи на семејството 
"Global March Against Child Labour", одр-
жувајќи акција за подигнување на јав на-
та свест против експлоатацијата на дет-
скиот труд и вклучување на сите деца во 
образованието. 

Амбасадата "Меѓаши" им даде под дрш-
ка на децата бегалци од Косово, пру-
жајќи им заштита на психосоцијален план, 
при што беа опфатени сите кампови во 
Македонија каде што ги згрижуваше 
овие деца.

ДЕЦАТА СЕ ПОС   ЕБНА ПОПУЛАЦИЈА СОДЕЦАТА СЕ ПОС 

Кампањата "Право на образование сега!", во која беа вклучени 
повеќе од 50 училишта од различни општини, беше прифатена и 
од претседателот на Република Македонија, г. Бранко Цр вен ков-
ски, и од потпретседателот на Собранието на Република Ма ке-
донија, г. Иван Анастасовски. Акцијата на денот на централната 
манифестација, која се оддржа на плоштадот "Македонија" ја 
поддржа и претседателот на Владата на Република Македонија, 
г. Никола Груевски. Амбасадата "Меѓаши" доби и писмени га ран-
ции од г. Бранко Црвенковски, г.Никола Груевски, г. Иван Анас-
тасовски и г. Перо Стојановски (државен советник во Минис тер-
ството за образование и наука на РМ), дека ќе се залагаат да се 
оствари правото на секое дете да оди на училиште.

ПРАВО Н   А СРЕЌЕН ЖИВОТ!ПРАВО Н 
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Од 2001 година е отворено При фа ти-
лиште за деца во кризна состојба, во кое 
се згрижени 16 раселени лица од село 
Арачиново, од кои 8 се деца. Три од нив 
се родија во прифатилиштето. Тие сè уште 
се наоѓаат таму. 

Благодарение на Амбасадата ком плет-
но беше опремен еден стан со мебел и 
друга покуќнина, кој е идно живеалиште 
на четирите младинки: Фатима Ајдар, 

ДЕЦАТА СЕ ПОС   ЕБНА ПОПУЛАЦИЈА СОЕБНА ПОПУЛАЦИЈА СО

Александра Спасовска, Сања Спасовска и 
Надира Бајрамовска до нивната 26-та 
година. Станот го додели Министер ство то 
за труд и социјална политика, а не говото 
опремување е финансирано од Проект за 
развој на општините (ПРО) Министерство 
за финансии - Светска банка. 

Амбасадата ја почна 2007 година со 
кампањата "Стоп на насилството на де-
цата" и "Дали денес го гушнавте вашето 

дете?" Ова беше реакција на последните 
претепувања до смрт на 3-годишно и на 
6-месечно дете. Како резултат на број-
ките на пораст на пријавување насил-
ство на 20 отсто од вкупниот број при-
јавувања на случаи на СОС телефонот за 
деца и за млади 0800 1222, кој е бес пла-
тен за сите деца во Македонија, може 
побрзо и посоодветно да се реагира.

Сите овие успешно реализирани ак-
тивности на "Меѓаши" й ја донесоа на-
градата за граѓанско општество и демо-
кратија, за долгогодишен придонес во 
изградбата на граѓанското општество во 
Република Македонија. Меѓутоа, сè ова 
немаше да се реализира доколку зад сите 
тие активности не застанеа осно вачите на 
Првата детска амбасада во светот "Ме-
ѓаши", госпоѓа Гордана Пир ковска-Зми-
јанац и господинот Драги Змијанац. 

Првата детска амбасада во светот е 
членка на многу домашни и странски 
организации и тела, меѓу кои: Граѓанска 
платформа на Македонија, Куќа за чо ве-
кови права на Македонија, Коалиција за 
правично судење, "Global March Against 
Child Labour", "Defence for Children Inter-
national", "Child Right’s Information Net-
work", "Child Helpline International", "Euro-
pean Foundation for street children world-
wide" итн.

Првата детска амбасада во светот има свој дипломатски кор на пет 
континенти во светот, со досега повеќе од 120 дипломати - корисници 
на нашиот дипломатски пасош и има свои конзулати во Демократска 
Република Конго, Франција, Шпанија, Бразил и Италија. Амбасадор 
на Првата детска амбасада во светот "Меѓаши" е г. Коле Ангеловски, 
а дете амбасадор е Стефан Плескоњиќ.

Досегашни "деца амбасадори и конзули" на Првата детска ам ба-
сада во светот "Меѓаши" биле: Калина Мрмевска, Мирјана Бошевска, 
Ѓакуш Кабаши и Стефан Плескоњиќ.

Оваа меѓународна организација, која е Амбасада на Првата детска 
земја во светот - Меѓаши, дејствува преку своите почесни амба са дори, 
почесен генерален конзул и почесен конзул, трајни прет став ници и 
почесни членови на колегиумот, детски дипломатски кор, ге нерални 
козулати, конзулати, конзуларни одделенија, и канцеларија во земјата и 
во странство, како и преку членовите во Македонија и во светот.

КРЕАТИВНИТЕ ДЕТСКИ КРЕАТИВНИТЕ ДЕТСКИ 
РАЧИЊА ПРАВАТ ЧУДА РАЧИЊА ПРАВАТ ЧУДА 

ПРАВО Н   А СРЕЌЕН ЖИВОТ!А СРЕЌЕН ЖИВОТ!


