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Извештај за 2015 година
Почитувани , ја користиме приликава да го пренесеме до сите вас она што сме го оствариле во
текот на изминатата година.
Како и сите години и годината 2015-та започна со средбата на Дедо Мраз со најмладите. За таа
прилика беа поделени 25 пригодни пакетчиња.
Одма во февруари се приклучивме во хуманитарната акција за помош на настраданите од
поплавите во Македонија. Собраните средства им беа лично предадени на најзагрозеното
семејство од с. Новаци, Битолско. Голема благодарност од семејството за сите што помогнаа.
Нашето здружение се обрати до Ристо Манчев, пратеник за Европа во Собранието на Р.М со
барање да покрени две наши барања.
- Да се пролонгира законот за легализација на без правно изградените објекти. Ова наше
барање е остварено, законот е пролонгиран и важи до 31 март.
- Да се обнови конвенцијата за социјално и пензиско осигурување меѓу Р. Македонија и
Кралството Шведска. Ова барање е во процедура и се надеваме на скоро негово
решавање.
На 25-ти мај во просториите на Македонската Амбасада во Шведска се одржа Јубилејниот 25ти поетски фестивал каде покровител беше Македонскиот Сојуз, а организацијата беше наша.
Во октомври бевме поканети и учесници на големата конференција Sverige tillsammans,
конференција свикана од премиерот на Шведска, а меѓу многубројните учесници беа и нивното
величество кралот и кралицата на Шведска како и многу министри, претставници на
стопанскиот, културниот и спортскиот свет на Шведска.
Не беше мал бројот на оние кои во текот на годината се обратиле до нас и побарале помош или
соработка, нешто што зборува за оправданоста на постоењето на здружението.
Во поминатата 2015 година здружението имаше 54 членови со платена членарина, што исто
така ја кажува потребата за постоењето на здружението. Се надеваме дека оваа година бројката
на членови ќе биде поголема, а членарината останува непроменета:
200 круни за едно семејство 100 круни за пензионери и 50 круни за студенти
Со искрен поздрав, Управниот Одбор на здружението Даме Груев Стокхолм
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