Добро вечер,

Благодарам за пораката.
Многу ми е драго, лично, и како член на Управниот Одбор на ИПС, што хуманитарниот настан
за помош на дечињата во Дневниот Центар во Кочани на 12 Ноември наиде на многу многу
позитивен прием и коментари кај присутните гости и многу сум задоволна од настанот.

Многу ми е драго што ИПС овој настан го посвети на дечиња од нашата земја, што одамна ми
беше цел, уште кога го основавме ИПС со Претседателката Канти Бек во 2013. ИПС е
хуманитарна, неполитичка организација ( IPS, International Philantropic Society of
Sweden, http://ips-sweden.com ). Од основањето на ИПС сум во Управниот Одбор. Со
задоволство помагам на дечиња кои се во незавидна ситуација , без оглед на етницитет и
религија, тоа идеја нè обединува во ИПС, што претседателката, Канти Бек, го истакна во своето
поздравно обраќање на добротворната вечер на 12 Ноември , наведувајќи дека ИПС со
задоволство го организира овој настан за Реп Македонија од каде што доаѓа еден од членовите
на Одборот. Од оснивањето на ИПС ми беше желба и замисла да помогнеме на осмислен,
структуриран и чесен начин на дечиња во нашата земја кои се во незавидна ситуација поради
здравствени проблеми, а со тоа и нивните родители.

Управниот Одбор на ИПС ја контактираше Амбасадата на Реп Македонија и Амб Г-ѓа
Александра Наќева Ружин, да се посочи проект на кој најмногу му е потребна помош во
моментов и добивме информација за центарот во Кочани.

Македонија многу достоинствено се претстави на настанот, преку презентација од страна на
Амбасадата на културното богатство на земјата и презентација на актуелната состојба на
децата со посебни потреби во Реп Македонија и проектот во Кочани, со прекрасна културна
изведба на нашата поетеса и новинар од Малме - Лилјана Стоилковска Андовска и со богата
закуска од домашни специјалитети од македонската кујна и македонско вино. Јас ги
презентирав активностите на ИПС од создавањето на ИПС до сега, облечена во македонска
народна носија, која е моја лична сопственост.

Голема благодарност до г-дин Тони Чаковски и неговата компанија , кој секогаш од срце
помага на добротворни настани, од основањето на ИПС. Г -дин Тони Чаковски беше и
најголемиот донатор на настанот, со обезбедување на виното послужувано вечерта, вино од
Шато Камник и дегустација и ноќевање во Попова Кула за аукцијата. Закуската од домашни
специјалитети ја приготвија г -ца Магдалена Димеска и г -ѓа Светле Стојческа. Г -дин Тони
Ристевски донираше комплет суплементи за здрав живот од Kyani за аукцијата . Др Викторија
Милошевска Алексиќ, сликар, донираше својата творба, а г -дин Јовица Андонов, Александар

Деспотовски и Слаѓан Мараш дадоа дополнителна поддршка на проектот преку купување на
предмети од истата.

За целите на хуманитарниот настан, Амбасадата ги обезбеди и безалкохолните пијалоци за
вечерта, како и донациите за аукцијата од Инекс Горица – 3 ноќевања со појадок за двајца,од
Бовин – две наградувани вина Вранец. Амб Г-ѓа Александра Наќева Ружин лично го поддржа
настанот преку донација за аукцијата на Пеперутка, ракотворба од месинг во двојна рамка.

Што се однесува до координирање на македонската кујна од моја страна, тао беше само мал
дел од организирањето во кој бев вклучена, а и лесно изводливо кога соработувате со
прекрасни, благородни луѓе со топло срце и организирани, како што е братучетка ми г -ца
Магдалена Димеска и г -ѓа Светле Стојческа. Јас и сопругот, Слаѓан Мараш , со задоволство
помогнавме на настанот стоејки зад трошоците за закуската, зад гостувањето на нашата драга
поетеса г -ѓа Лилјана Стоилковска Андовска што ни беше голема чест и задоволство, како и со
донација на реплика , а многу ми е драго што на аукција за македонска вечера во нашиот дом
истата беше купена за 4500 круни кои одат за дечињата.

И покрај тоа што времето за подготовки ни беше ограничено, успеавме да направиме настан на
кој достоинствено ја представивме нашата земја, а со цел да им помогнеме на дечиња со
посебни потреби, а со тоа и нивни родители кои се ранлива група граѓани во општеството. Но,
кога се соработува со благородни, ефективни и структурирани луѓе, тогаш може да се постигне
за пократко време да се организира убав настан. За тоа допринесе ИПС, Амбасада на Реп
Македонија и нашите благородни донатори, како и сите пристуни гости.

Се надевам дека во иднина ќе организираме поголем настан, со уште побогата програма и
повеќе собрани средства.
Утре иамаме спостанок на Управниот Одбор на ИПС и детално ќе ве информираме за
собраните средства од овој настан како и за нивната намена во детали.

Ви испраќам линк со фотграфии од
вечерта https://cawamedia.wordpress.com/2015/11/13/international-philanthropic-society-ofsweden-ips-a-macedonian-evening/

Со почит,

Љиљана Кочоска-Мараш
Vice President
IPS Board

