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Затоа...

• Голем број деца од различни градови заедно со тимот на 
Првата детска амбасада Меѓаши подготвивме 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА СО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

• Ги охрабруваме децата на кои им се прекршени правата да се 
јават на СОС телефонот!



Долго време детските права беа прекршени, 
непочитувани, а децата тажни, несреќни...

Своите желби не ги искажуваат, живеат во свет 
темен, тажен, без родителска грижа...

Често одредена група на деца секогаш ги 
омалуважува и ги осудува поради нивниот физички 

изглед. Никој не се дружи со нив, не ги сакале.

Но, сето ова мора да се смени!

НИЕДНО ДЕТЕ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ 
ДИСКРИМИНИРАНО!



За извештајот

• Се заснова на истражување во кое учествуваа 1000 деца од 
цела Македонија

• Автори се 13 деца заедно со тимот на Меѓаши

МАГДАЛЕНА
ЕВГЕНИЈА

ТЕУТА



Теми

1. Запознаеност со правата на децата

2. Насилство врз децата

3. Дискриминација

4. Слободно време

5. Деца на улица

6. Образование

7. Животна средина



Запознаеност со 
детските права и 

нивното 
почитување

Едина Мифтароска
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Слушнале за нивните права...
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Дали треба да се едуцираат за 
детските права..

95%

3% 2%

Децата?

Да, треба да знаат повеќе.

Не, доволно се едуцирани.

Не, не се заинтерерсирани 
за учење за детските 
права.

94%

4% 2%

Возрасните?

Да, треба да знаат повеќе.

Не, доволно се едуцирани.

Не, не се заинтерерсирани 
за учење за детските 
права.



Насилство врз 
децата

Клара Костадиновска

Евгенија Џабирска



Видови насилство

• Педофилија

• Психолошко насилство

• Сајбер насилство

• Вербално насилство

• Семејно насилство

• Врсничко насилство



.
•.

„Строго би ги казнувала 

децата кои вршат 

физичко и психичко 

насилство врз другите 

ученици...“ 



Наши препораки...

• ДА НЕ БИДЕМЕ ПАСИВНИ НАБЉУДУВАЧИ!

• Oбразование посветено на „антибулинг“ и како да се справиме со истото.

• Вработени за одредена област (училишта, улици итн.) кои ќе спречуваат насилство.

• Вработување квалитетни психолози за насилниците.

• Не за „Сајбербулингот“! Обратете се за помош!

• Едукација за заштита од педофилија на родителите и децата уште во градинка за 
нивната сексуалност.



Дискриминација

Евгенија Џабирска

Магдалена Петровска



Видови дискриминација

• Физички изглед

• Вера

• Националност

• Финансиски средства

• Боја на кожа

• ...и друго. 



• Околу 6% од децата рекле дека тие дискриминирале поради различни причини.

• Поголем дел од децата за жал биле дискриминирани, а исто така имало и деца кои 
биле сведоци на дискриминација.

• Сите деца треба да добијат помош, без разлика дали дискриминирале или биле 
дискриминирани.

• На дискриминирачите им е потребна помош за да не го прават тоа т.е. за да не 
дискриминираат;

• На дискриминираните деца им е потребна помош за да ги надминат траумите и 
стравот и да продолжат со животот. Исто така треба да им помогнеме да не паднат во 
депресија бидејќи тоа не е мала работа и е премногу опасна.



„Ми се исмеваше еден 

соученик поради тоа што 

моето семејство имаше 

помалку престижен

автомобил.“



Наши препораки...

• Социјализација на дискриминираните групи деца

• Домашно и воспитно-образовно вмрежување

• Интегрирање на сите деца

• Анонимни хуманитарни акции за децата во финансиски ризик

• Едуцирање и на возрасните

• Беспоштедно ангажирање на наставниците

• Едуцирање за значењето на финансиите, и на децата и на возрасните



Слободно време, 
игра, спортски и 
културни 
активности

Ерза Цапа

Сара Дука

Антонија Теовска





„Недостигаат игралишта 

во моето место на 

живеење.“



• Играта и слободното време се важни компоненти во развојот на децата. Со 
помош на играта децата растат, учат нови вештини, а понекогаш таа е и показател за некои 
здравствени проблеми што може да ги има детето. Но, не секогаш децата имат можност да го 
остварат тоа право. Најчести причини се:

• Преоптовареност со домашни задачи

• Помош во семејството

• Недостиг на одредени места за играње

• Што се однесува до спортот и другите културни активности, во нашата земја можеме 
да кажеме дека членувањето во спортски клубови е привилегија за децата кои живеат во 
поголеми градови, додека децата кои се од помалите градови или од руралните средини 
немаат многу избор. За нив спортувањето повеќе се сведува на игри во природа.



Наши препораки...

• Согледувајќи ја актуелната состојба, ние имаме некои препораки до родителите и 
надлежните институции:

• Да поминуваат повеќе време со нивните деца, но притоа да внимаваат и на 
времето што детето треба да го поминува со своите врсници.

• Градење игралишта и спортски терени, а исто така и финансирање на 
спортски клубови.

• Организирање културни активности или други настани во соработка со 
Домовите на културата, училиштата или други институции.



Деца на улица

Матеа Ефтимовска



деца без 
идентитет и 

без нормални 
услови за 

живот

не одат во 
училиште

немаат 
слободно 
време и 

игра

не можат 
да се 

лекуваат 
кога се 
болни

немаат 
родителска 

љубов



Наши препораки...

• Децата  треба да бидат згрижени од социјалните служби.

• Да им се обезбеди топол оброк кој им е многу потребен, бидејќи тие се деца во развој, но и 
човечко суштество кое го заслужува сето тоа.

• Доколку биле жртви на насилство во семејството, родителите кои им вршеле 
насилство ќе бидат лишени за да го видат нивното дете и тие повеќе нема да бидат 
негови законски родители.

• Во најбрзо време да им се овозможи потребно образование.

• Да им се посвети повеќе внимание и љубов, за да не се чувствуваат осамено.

• Да имаат слободно време и игра, а не да ги поминуваат деновите просејќи по улиците.

• Да се посвојат од страна на некое згрижувачко семејство.



Образование

Миа Џамбас

Моника Јордановска



Психичко
здравје

Емоционално
здравје

Физичко
здравје



Многу обврски при 
онлајн настава

Нема уреди за 
секој ученик

Домашни 
задачи

Тестови



Уред за секое 
дете

Нема преоптоварени 
ученици

Курсеви со валидна 
сертификација

Факултет – можност 
за секој кој има желба

За Средно образование -
можност да одиш  колку пати 

сакаш

- Предмети што не требаат
+ Предмети за секојдневниот 

живот

Разни стручни 
училишта

Посета на квалитетен психолог 
еднаш месечно

Работилници за тим-
билдинг и „антибулинг“

Не е важна



Редовно чистење на тоалетите.  

Повеќе да се финансираат 
училиштата

Цело време да има доволно сапуни 
и тоалетна хартија. 

Да се исчисти водата онаму каде 
што нема питка вода. 



Животна 
средина

Јулита Постолова



ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ

НЕДОВОЛНО ЗЕЛЕНИЛО

ДИВИ ДЕПОНИИ

ФАБРИКИ

НЕДОСТАТОК НА ЈАВНА СВЕСТ



Наши препораки...

Справување со 

загадување на 

воздухот

Подигнување на 

еколошката свест 

кај населението

Пошумување и 

средување на 

зелени површини

Соодветно 

справување со 

отпадот

Намалување на 

индустриското 

загадување



ВИ БЛАГОДАРИМЕ!

Прашања?


