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Обука за работа со деца и млади во социјален ризик

ФОТО СЕРВИС

ТИКЕР
11:40 | Адам Загајевски од Полска
добитник на Залтен венец на СВП
Адам Загајевски од Полска е добитник на
Златен венец на 57. Струшки вечери на
поезијата, соопшти Дир...

Обука за работа со деца и млади во социјален ризик
Препорачај 0
среда, 18 октомври 2017 07:43

Судење за случајот
„Тенк“

Реформи во јавна
администрација

11:34 | Нигерија: Од 110 киднапирани
девојчиња дел од нив се вратени дома
Џихадисти од Боко Харам ослободија 76
од 110 девојчиња, кои минатиот месец
беа киднапирани од едно м...
11:31 | Пратеници во косовскот
Парламент заспаа на седница
Дека синоќешната дебата за
демаркацијата на границата со Црна Гора
во косовскиот Парламент, поради п...
11:20 | Се самоуби осомничениот за
бомбашките напади во Тексас
Човекот осомничен за серијата бомбашки
напади во Тексас се разнел себеси со
активирање екплозивна на...

МНР Димитров прес

Скоје, 18 октомври 2017 (МИА) - Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје заедно со
партнерски организации од регионот и од Европа, здружени во Мрежа за зајакнување на деца и
млади во ризик, спроведуваат обука за состојбата и политиките поврзани со деца и млади во
социјален ризик во Македонија и на Балканот.
Обуката за работа со деца и млади во социјален ризик е поддржана од ЕУ. Наменета е за
експерти и практичари од државни институции и граѓански организации од Македонија,
Албанија, Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои се посветени на заштита на
правата и обезбедување на услуги за поддршка на деца и млади кои употребуваат дроги, кои
се во конфликт со законите, кои доаѓаат од семејства кои употребуваат дроги или се во
конфликт со законите, кои живеат на улица, се без родителска грижа, како и деца и млади
Роми.скс/са/07:43

11:11 | Трамп: Се надевам дека
Саудиска Арабија ќе им даде дел од
богатството на САД
Саудиска Арабија е многу богата земја и
се надевам дека дел од богатството ќе им
го даде на САД во ф...
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Сите права се задржани. Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се
дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Македонската информативна агенција.
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Ридли Скот ќе снима
воен филм за
кинескиот пазар
Светски познатиот
режисер Ридли Скот
преговара за ...

НЕМА ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

ИЗБОР НА УРЕДНИКОТ
„Морчиба“ ќе настапат
на „Скопје колинг“
Англиската трип-хоп
група „Морчиба“ на 22
јуни ќе ...

Мнозинството Грци
не сакаат име со
терми...
Повеќе од
половината Грци, или
56.5 отст...

Министерот за
правда Саљији
поднесе оста...
Билен Саљији
вечерва поднесе
оставка од ...

Нејмар безгрижно
танцува со повредена
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Најскапиот фудбалер во
историјата, Нејмар, по
опер...

Заев:
Интеграцијата во
НАТО не е во
спро...
Интеграцијата на
Република во
Македонија...

Димитров: Има
разлики меѓу
македонската ...
Претставник на
македонското
Министерство...

Белиот слој на
чоколадата не е
штетен
Често се случува, и
покрај тоа што не е
поминат ро...

Што содржи
македонската
нацрт-спогодба в...
Грчката Нацртспогодба која содржи
предл...

Ринго Стaр стана витез
Тапанарот на
легендарните „Битлси“,
Ринго Стар, де...
Најгоре
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