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НАСТАНИ КОИ ЈА ОДБЕЛЕЖАЛЕ 2009 ГОДИНА

Супер е да си млад, Cool е
да си хуман-кампања во

соработка со Оне за моти-
вирање на студентската

младина за 
крводарителство

Кампања со Полиција за
покачување на бројот на
крвни единици во 
летниот период 

Јубилеј (150 години од

битката кај Солферино,

вежба „ Скопје 2009“ 

единица за одговор при

катастрофи)

Центар за образование и
поддршка на бегалците и
баратели на азил

Транзитен центар за
странци-пункт за 
примарна здравстевна
заштита

Волшебна елка на

желби во соработка

со TЦ „Рамстор“

Крводарителска акција со 
Американска 
амбасада

Шаторски град, 120 младинци под 60шатори со логи-стичка поддршкана ЕОК на ЦКРМ

Кампања со Дормео
(собрани 438 душеци)
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Црвениот крст е воден од неговите хуманитарни идеали кои наоѓаат свој
конкретен израз во делата. Движењето е распространето ширум све-
тот што покажува  дека тоа не е ограничено на определено време, раса,

религија или класа. Страдањето е универзално и Црвениот крст настојува да
им пружи помош и заштита на сите оние што страдаат без оглед кои се тие.

Александар Хеј 
поранешен претседател на 

Меѓународен Комитет 
на Црвен крст

Предлозите на Динан имаа двојна цел; од една страна да се создадат во
сите земји друштва за помош со цел да се обезбеди грижа за ранетите во
време на војна и од друга страна да се формулираат меѓународни прин-

ципи санкционирани со конвенција која би имала неповредив карактер, и која би
претставувала основа и поддршка за друштвата за помош.

Професор Ханс Хауг
Поранешен претседател 

на Швајцарски Црвен крст

Без разлика дали луѓето живеат во големи градови или изолирани села, и
без разлика на јазикот кој го говора, сите го сакаат најдоброто за своите
деца и семејства, да живееат во мир и хармонија, во економска и физичка

безбедност, запазено лично достоинство во просперитетни средини. Денеска
луѓето се соочени со ризици и ситуации кои им се закануваат во животот, жи-
веејќи во услови на минимална општествена-економска безбедност и човечко
достоинство, наоѓајќи се во состојба на ранливо население. Преку единствената
федерација на национални друшта и волонтери, Меѓународната Федерација ра-
боти на подобрување на животот на ранливо население преку мобилизирање на
моќта на хуманоста.

ИФРЦ Стратегија 2010

Целата наша работа е инспирирана од хуманитарните идеали рефлектирани во
нашите фундаментални принципи и вредности, а во исто време и забрзаниот
развој. За нас, развојот значи дека секој е способен да го достигне својот полн ка-

пацитет, а воедно и продуктивен и креативен живот со достоинство според нивните
потреби и избори, додека ги исполнуваат своите обврски и ги реализираат своите
права. За да се постигне ова потребно е промена во однесувањето и во начинот на раз-
мислување, како и нашиот став кој го имаме за тоа како го живееме својот живот.  Тоа
во исто време подразбира и  градење на соодветни социјални и институционални капа-
цитети. Неопходно е овој развој да се донесе на едно самоодржливо рамниште преку ра-
зумно користење на ресурсите така што моменталните потреби ќе бидат задоволени
без притоа да се ризикува задоволувањето на потребите на идните генерации. 

Наши Стратешки цели за 2020:
1.  Да се спасат животите, да се заштитат домовите и да се зајакне закрепнува-

њето после болести и кризи
2. Да се овозможи здраво и безбедно живеење
3. Да се промовира социјално вклучување и култура на ненасилство и мир

ИФРЦ Стратегија 2020
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Во текот на својот мандатен период 2009-2012 година Извршниот одбор на Црвен крст на град
Скопје одржа 7 редовни седници и беа донесени 24 одлуки. Одржани се две седници на Собра-
нието на Црвен крст на град Скопје и секоја комисија во просек одржа по 3 состаноци. Комисиите
во рамките на ЦК на град Скопје се следниве:

Организација и Развој

Црвен Крст во Акција- 
Промоција на Хумани Вредности
Опис
Проектот “Црвен Крст во Акција -Промо-
ција на хумани вредности”, препознат-
лив како ЦКА-ПХВ, е проект кој постои
уште од далечната 1997 година. 

Неговото импементирање е доверено
на Црвениот крст на град Скопје кој ја
импленентира програмата во сите ООЦК
во Р.Македонија. Денес програмата пре-
тставува алатка за регрутирање и за-
држување на волонтерите во Општинс -
ките организации. 

Дисеминација
Црвениот крст ја започна својата приказна пред точно 150 години, во рамките на една од на крва-
вите битки на 19-тиот век, со една смела идеа за помош на сите оние на кои таа им е неопходна,
без разлика на нивните етнички, национални, расни, верски или индивидуални разлики.  Денес
таа идеа и тие почтоци, како и се она што Црвениот крст стана и го створи во меѓу време се пре-
несува на новите генерации на волонтери или идните волонтери преку процесот наречен дисе-
минација.

Активности:
¦ Обучување на дисеминатори за држење на

дисеминациска сесија за млади по ЦКА-ПХВ 
моделот

¦ Одржување на дисеминациски сесии за
младите во младинските клубови по сите
ООЦК

¦ Зајакнување на капацитетите на веќе по-
стоечките дисеминатори

¦ Дисеминациски активности при одбележу-
вањето на календарските активности.

¦ Одржување на дисеминациски сесии за
младите од клубот на млади на ЦК на град
Скопје

¦ Одржување на дисеминациска сесија за
учениците од гимназијата Нова

¦ 34 обучени дисеминатори за држење на
ЦКА-ПХВ дисеминациска сесија за млади

¦ Одржани 35 дисеминациски сесии по сите
ООЦК во Р.Македонија. На секоја сесија беа

присутни по 30 младинци, вкупно 1050  мла-
динци кои поминале сесија за дисемина-
ција.

¦ 30 младинци од гимназијата Нова кои при-
суствуваа на сесијата за дисеминација

Индикатори:

¦ Дисеминација
¦ Служба барање
¦ Информирање
¦ Социјално хуманитарна дејнсот
¦ Подготвеност и одговор при катастрофи

¦ Крводарителство
¦ Прва помош
¦ Здравство
¦ Маркетинг
¦ Организација и развој
¦ Клуб на млади

На собранијата се воведе нов модел на работа. Сите членови во собранието се поделени во по-
мали групи, преку кои имаат можност да учествуваат во зададената тема и да го дадат своето
мислење.
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Оваа година проектот ЦКА-ПХВ зеде
активно учество во креирањето на проектот
Агенти на Бихејвиорална Промена органи-
зиран од страна на МФЦКЦП. Најпрво еден
претставник на ЦКА-ПХВ проектот и нашето
Национално Друштво зеде учество во соста-
нокот на централната група за изработка на
прирачникот за некогнитивни материјали за
потребите на проектот Агенти на Бихејвио-

Реализирани Активности
ЦКА-ПХВ програмата ја започна ка-

лендарската 2009 година со една подготви-
телна ЦКА-ПХВ работилница на која беа
разгледани и оценети малите ЦКА-ПХВ про-
екти. Најдобрите младинци и дисеминатори
беа поканети за учество на финалните ЦКА-
ПХВ работилници, кои се одржаа во текот на
месеците април и мај.

На двете финални работилници, од кои
секоја поединечно траеше по 3 дена, беа при-
сутни младинците кои дале свој најголем при-
донес во реализацијата на малите проекти, како
и нивните дисеминатори. Тие заедно поминаа
сесии за културата како систем од вредности, за
комуникација и комуникациски техники и за-
еднички правеа евалуација на целиот изминат
циклус што резултираше со изработка на флаер,
филм и театарска претстава. 

Поради огромниот интерес на младите кои го
покажаа за време на финалните работил-
ници, како и поради покажаниот ентузијазам
во текот на изработката на малите проекти
им беше предложено да изработат уште про-
екти со што би добиле право за учество на
ЦКА-ПХВ шаторскиот град. Овој настан се
случи во средината на месец Август и беше
реализиран со огромната поддршка на еди-
ницата за одговор при катастрофи на РМ кои
за оваа прилика подигнаа педесетина шатори
и обезбедија храна за сите учесници. За сите
присутни настанот претставуваше награда за
нивната ангажираност и целиот вложен труд
во текот на целиот ЦКА-ПХВ циклус.

За најуспешните ООЦК оваа година
беше организирана свечена ЦКА-ПХВ мани-
фестација која се одржа во Кочани и на која
беа доделени благодарниците на сите ООЦК
кои изработија проекти со сонце. На ООЦК

Кочани-најуспешна ООЦК

Кочани им беше врачен и преодниот ЦКА-
ПХВ пехар како награда за најголемиот број
на изработени проекти со сонце во текот на
циклусот 2008/2009. 

Новиот ЦКА-ПХВ циклус 

Новиот ЦКА-ПХВ циклус 2009/2010 започна
со започнувањето на новата училишна го-
дина. Најнапред беше организирана подгот-
вителна работилница за дисеминаторите
кои се вклучени во новиот ЦКА-ПХВ циклус.
На оваа работилница тие добија обука како
да спроведат дисеминациска сесија за
своите младинци во своите ООЦК следејќи
го стандардизираниот и унифициран ЦКА-
ПХВ модел за дисеминација.  После ова сле-
дуваше фаза во текот на која
дисеминаторите ги спроведоа овие обуки во

своите ООЦК. Следен чекор беше организи-
рањето на подготвителна работилница за
ЦКА-ПХВ колегиумот каде беше унифициран
начинот на држење на ЦКА-ПХВ обуки во овој
нов циклус, по што следуваше фазата на одр-
жување на еднодневните работилници од
страна на ЦКА-ПХВ инструкторите по ООЦК
за младинците кои предходно ги поминале
сесиите за дисеминација. По ова започна фа-
зата на имплементирање на малите проекти
од страна на младинците кои ги поминаа обу-
ките. 

И оваа година ЦКА-ПХВ проектот се
прошири и надвор од нашата земја, и истиот
беше имплементиран и во Босна и Херцего-
вина. Најнапред беше направена подготви-
телна работилница за ЦКА-ПХВ колегиумот
во Босна и Херцеговина, а потоа во текот на

ЦКА-ПХВ интернационална димензија

месец јуни беше имплементирана и финална
работилница за учесниците од БиХ. Работил-
ницата ја водеше тимот на млади инструк-
тори кои беа поддржани од двајца
интернационални ЦКА-ПХВ инструктори од
нашата замја, како и еден интернационален
инструктор од Р. Србија.

Млади агенти на бихејвиорална промена

рална Промена организиран од страна на
МФЦКЦП, одржан во март, во Хабкерн,
Швајцарија. После ова, во текот на месец мај,
двајца инструктори на ЦКА-ПХВ програмата
присуствуваа на тренингот за тренери за про-
ектот Млади Агенти на Бихејвиорална Про-
мена во Барселона, Шпанија, како
претставници на нашето НД. На крајот во
текот на месецот јуни четворица ЦКА-ПХВ ин-
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структори присуствуваа како членови на офи-
цијалната делегација на третата светска мла-
динска средба во Солферино Италија, по
повод 150 годишнината од битката кај Солфе-

рино. Двајца од нив се приклучија на меѓуна-
родниот тим кој го лансираше пилотирањето
на проектот Агенти на Бихејвиорална Промена
во текот на овој меѓународен настан. 

Индикатори:

¦ 100 мали проекти пристигнати од сите 
ООЦК 

¦ 110 младинци присутни на двете 
финалните работилници

¦ 10 дисеминатори присутни на 
финалните работилници

¦ 35 мали проекти за добробит на 
заедницата изработени во летниот период

¦ 120 младинци присутни на летниот 
ЦКА-ПХВ шаторски град

¦ 34 обучени дисеминатори за држење на
дисеминациски сесии по ЦКА-ПХВ 

¦ Собрани средства за 7 лекувања и опера-
ции 

¦ 4 реновирања и обновување на домови 
¦ 5 донации за дневни центри за деца со по-

себни потреб (3) интернати и една клиника 

Помогнати : 

¦ 79 социјално загрозени семејства 
¦ 523 деца од социјално загрозени семејства 
¦ 140 деца без родители помогнати со храна,

облека, играчки, хигиенски производи 
¦ 12 самохрани мајки помогнати со пакети

храна, облека, хигиенски производи, фи-
нансиски средства 

моделот во новиот циклус
¦ Одржани 35 дисеминациски сесии по 

сите ООЦК
¦ Одржани еднодневни ЦКА-ПХВ обуки 

по сите 35 ООЦК 
¦ 1200 младинци кои поминале ЦКА-ПХВ 

обука. 
¦ 30 младинци и 5 дисеминатори 

присутни на ЦКА-ПХВ работилницата 
во БиХ.

¦ 281 деца со посебни потреби 
¦ 93 стари лица 

Ид активности:

¦ Одржани 5 едукативни предавања за по-
широка јавност (зависности, крводарител-
ство, глобално затоплување) 

¦ Отворен клуб за кошарка во училиште 
¦ Печатење на весник информатор за мла-

дите 
¦ Туристички водич за Крушево и Кратово 
¦ Издавање на историска книга за Ресен 
¦ Купување на музички инструменти за учи-

лишниот бенд 

ПХВ СТАТИСТИКАТА ОД ПРОЕКТИТЕ 2008/2009



7

Млади

Тргнувајќи од целта на про-
грамата Млади- Подигање
на свеста кај младите луѓе
за хуманитарна активност,
социјална одговорност
како и нивното регрути-
рање во редовите на орга-
низацијата, Одделот млади,
во согласно изготвената
програма за 2009 година,
ги реализираше следниве
активности:

Реализирани 
активности

Број на 
активности Институција Индикатори

Донација по повод Васи-
лица 1 2 дневни центри за деца

од улица
Помогнато на 50 деца од 2
дневни центри за деца од

улица

Во пресрет  на денот на же-
ната 8-ми март, а по повод
од бележувањето на недела -

та на борба против малигни
за болувања и денот на бор -
ба против канцер на дојка

2 Клиниките за 
Хирургија и Онкологија

Посетени 
250 пациентки

Креативни 
работилници 3

Училиштето за глуви и 
наглуви Партенија 

Зографски 1/
ДЦ Порака 2

Опфатени 30 млади 
со оштетен слух и

20 млади со ментална 
попреченост

Реализиција на голем хума-
нитарен концерт по повод

денот на вљубен
1 Средното музичко

училиште И.Н. Луј

Вклученост на 30 млади 
Помогнато на едно 

социјално загрозено 
семејство

Едукативна екскурзија на
Водно 1 Едукативен центар за 

баратели на 

Опфатени 30 деца од 
семејствата баратели на

азил во РМ

Одбележан  светскиот ден
на Згрижувачи 01 Јуни 1 ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјана работа
Опфатени 70 деца без 

родителска грижа

Штанд со промотивни ма-
теријали на Пиволенд на
скопската тврдина Кале

1

Ангажираност на 50
млади

Опфатеност на голем број
посетители на фестивалот

Хуманитарна акција 
Волшебна елка на желби 1

ТЦ Рамстор ЈУ Меѓу-
општински центар за 

социјана работа 

Помогнато на 55 децата
сместени во згрижувачки

семејства.

Хуманитарни забави 3 Помогнато за спасување
на млад  живот

Кампањата За посреќни
детство 1 Меѓуопштински центар

за социјана работа
Помогнато на 50 деца без

родителска грижа

Во текот на 2009 година за младите во клубот беа организирани неколку едукативни пре-
давања, но и тие самите се вклучија како едукатори за дадени области:
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Број на 
едукации Тема Број на опфатени

1 Превенција борба против  малиг-
ните заболувања Едуцирани 40 млади од клубот

1 Превенција од срцевосадови забо-
лувања Едуцирани 40 млади од клубот

6 толеранција и насилство 6 училишта едуцирани 120 средношколци

9 ХИВ/СИДА и сексуално прено-
сливи заболувања 9 училишта едуцирани 170

5 Екологијата 5 училишта едуцирани 150 ученици од шестите
одделенија

1 дисеминација за новите волонтери 35 волонтери од клубот

8 Дисеминација/Активности на клу-
бот на млади 4 училишта, едуцирани 100 ученици

Надградбата на капацитетите на младите во клубот и оваа година беше збогатена преку нивна
едукација, размена на искуства и учество на обуки и кампови во земјава и надвор од неа. Вкупно
28 младинци од клубот согласно нивните афинитети и интереси учествуваа на:

Кампови/обуки,/ семинари Место на случување Учесници од 
клубот на млади

Меѓународниот семинар  за борба
против трговијата со луѓе Белград 1

Четвородневна  работилница во цен-
тарот за управување со кризи  орга-
низирана  од  ЦУК и УНДП

Скопје 1

Летен камп Пелистер во манастирот св. Димитрија 3

Girls Camp Стрежево Битола 1

Летен камп Планината Баба 3
летниот камп Плачковица 4

Boys Camp Крушево 5

ЦКА ПХВ  Шаторска населба Струга 4

На меѓународен летен камп Бурса, Турција 1

Летна школа за шминкери во Бања Лука, Босна и Херцеговина. 2

Youth форумот за крводарители Коге, Данска 1

Меѓународен камп за истражување
на меѓународно хуманитарно право Србија 1

Интернационалниот форум клуб 25
промоција на здравство Најроби Кенија 1

Волонтерите од клубот на млади беа реали-
затори или пак активна поддршка и на ка-
лендарските активности на Црвен крст на
град Скопје

¦ Активно учество во подготовките за 08 Мај
и во подготовките на кампањата за крвода-
рителство поддржана од Космофон

Индикатори: 8 млади од клубот вклучени
како крводарители и 10 како поддршка на
активноста

¦ Вклучување на младите како поддршка на
крводарителската акција 26 Јули
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¦ Во рамките на неделата на млади клубот
организираше штанд на кој преку промо-
тивни материјали, флаери постери и сл. ја
презентираше работата на клубот.

Индикатори : поделени 300 флаери за ек-
тивностите на клубот на млади

¦ На 16 октомври клубот го одбележа денот
на гладта и се приклучија во доставува-
њето на пици во Пунктот за бездомници  и
во 2 дневни центри Деца од улица

Индикатори : Изготвена и дистрибуирана
помош во прехрамбени пакети за 30 се-
мејства во с. Блаце, Дистрибуција на 30
пици за децата од улица

Во текот на 2009 година реализирани беа и
проектни активности

¦ Тим од 5 лица од ЦК на град Скопје помина
две обуки на тема Младите во превенција
на трговија со луѓе (проект на ЦК на РМ
поддржан од ОБСЕ) и реализирани беа
едукативни сесии. 

Индикатори: Едуцирани околу 300 млади.

¦ Релизиран проектот Волонтирај. Прави
добро за себе и другите! во рамките на
проектот ИНК. 

Индикатори: Со овој проект беа опфатени
околу 150 млади и наставен кадар од 4
училишта на територија на град Скопје.
Бројот на нови волонтери во клубот е 15.

¦ Младите од клубот активно се вклучија во
обележувањето на светскиот ден на
првата помош

Индикатори: 25 млади од клубот се вклу-
чија како директни учесници (манекени,
шминкери)

¦ Одбележана неделата за борба против
ХИВ/СИДА со неколку активности (сора-
ботка со УНХЦР програмата)

Индикатори: Едуцирани 7 лица од цента-
рот Ш. Оризари, Подготвени и дистрибуи-
рани 500 комплети едукативни и
промотивни материјали

¦ Обуката за маникир за девојки со телесен
хендикеп.

Индикатори: Обучени 8 девојки
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Крводарителство
Опис: Црвен крст на град Скопје на полето
крводарителство ја има улогата  на промо-
торство и унапредување, како преку двете
промотивни крводарителски акции (26 Јули и
13 Ноември) така и преку различни активно-
сти во координација со 5-те ООЦК на терито-
рија на град Скопје.

АКТИВНОСТИ

Црвен крст на град Скопје традиционално ор-
ганизира две крводарителски акции -26 Јули
и 13 Ноември.
¦ Крводарителската акција по повод 26 Јули

се организираше во Кино Милениум.
¦ Крводарителската акција по повод 13

Ноември се организираше во Дом на АРМ.
На истата беа доделени и 13-то Ноемврис-
ките награди са најуспешните на полето на
крводарителство за 2009 год. 

¦ Кампања за дарување на крв во соработка
со МВР Полицијата дарува крв

По потпишаниот меморандум за соработка,
втора година по ред се организира кампања
за дарување на крв во соработка со МВР. Во
склоп на оваа кампања се организираат крво-
дарителски акции во текот на летниот период
кога недостигот на крв е поголем

¦ Семинар за мотиватори за крводарител-
ство наменет за Клубот на крводарители
при ЦК на град Скопје

Клубот на крводарители на Црвен крст
на град Скопје според планираните активно-
сти за оваа година имаше планирано Семинар
за мотиватори за крводарителство за члено-
вите на Клубот.Семинарот се одржа на 09-
11.10.2009 год во Центарот за едукација на
кадри Солферино во Струга. На семинарот
имаше предавања за различни теми на полето
крводарителство и мотивирање, кои предиз-
викаа интерес кај  учесниците на семинарот.
-Учество на Младинскиот Европски Форум за
крводарителство во Коге , Данска.

Во текот на месец Август имавме пре-
тставник на Младинскиот Европски Форум за
крводарителство. Претставничката од Црвен
крст на град Скопје беше млад мотиватор за
крводарителство при Црвен крст на град
Скопје.Таа покрај презентирањето на крвода-
рителството во РМ, придонесе и за приби-
рање на искуства од другите земји на ЕУ на
полето крводарителство, кои активности тие
земји ги превземаат за промовирање на крво-
дарителството и кои промотивни материјали
ги користат другите земји на полето на крво-
дарителството.
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Прв спортски натпревар за
крводарители по повод 26
Јули

По повод 26 Јули Клубот на крвода-
рители на Црвен крст на град Скопје за прв
пат организираше спортски турнир за крво-
дарителите . Натпреварите беа одржани во
две категории и тоа во машка категорија
натпре варите беа во мал фудбал додека во
женска категорија натпреварите беа во пи-
кадо.

Учество пријавија крводарителите од
ООЦК на град Скопје со по една машка и
една женсак екипа.

Победниците добија Дипломи и
пехар од страна на Црвен крст на град Скопје
кои беа доделени за време на акцијата 26
Јули во Кино Милениум. 

¦ За време на кампањата Полицијата да-
рува крв се собраа околу 600 единици
крв, со што не се почувствува недостигот
на крв и крвни продукти во текот на ле-
тото.

¦ На крводарителската акцијата во Амери-
канската амбасада се собраа 86 единици
на крв.

Крводарителска акција во
соработка со Амбасадата
на САД во Скопје

Црвен крст на град Скопје и Амбаса-
дата на САД за прв пат организираа крвода-
рителска акција и акција за собирање на
прехрамбени продукти.

Акцијата се одржа пред Амбасадата
на САД и најмногу ја подржаа вработените
во Амбасадата.

На акцијата говор имаа Амбасадорот
г.Рикер и Генералниот Секретар на ЦКРМ
г.Саити кои и ја поздравија одличната сора-
ботка на Црвен крст на град Скопје и Амба-
садата на САД во Скопје. 

ИНДИКАТОРИ

¦ На крводарителската акција 26 Јули се со-
браа 179   единици крв. 

¦ На традиционална крводарителска акција
13 Ноември организирана во Дом на АРМ
беа собрани 61 единици крв.

Пораст на крводарителството на ниво на град Скопје во последните 4 години:

Преглед на реализирани крводарувања во град Скопје 2006-2009 год.
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Опис: 

Црвен крст на град Скопје според препора-
ките на Светската здравствена организација и
другите здравствени субјекти учествува во
обука на населението за спречување на боле-
стите и обука на населението за здрав начин
на живот.Превенцијата е значаен фактор во
ланецот на активности за спречување и
појава на болести. Овие активности Црвен
крст на град Скопје ги реализира преку раз-
лични активности.

АКТИВНОСТИ:

¦ Активности по повод неделат на борба
против шеќерна болест 
Според календарот на активности на
ЦКРМ беше одбележена Неделата на Борба
против шеќерна болест. За таа цел покрај
другите активности реализирано беше ме-
рење на шеќер во крвта на 14 и 15.10.2009
год. на  12 локации на територијата на град
Скопје 

Здравство
¦ Обука за превенција од Новиот грип Х1Н1

Црвен крст на град Скопје во координација
со ЦКРМ одржа обука за превенција од Но-
виот грип Х1 Н1 за  припадниците на МВР
од СВР Скопје.Обуките беа еднодневни и
беа по препораките на СЗО.

¦ Недела на забоздравствена заштита
Во рамките на одбележувањето на Неде-
лата на забоздравствена заштита организи-
раше предавање на тема оралната хигиена.
По предавањето за секое дете беше поде-
лена четка за заби. Со оваа активност опфа-
тени беа ученици од ОУ на територијата на
општина Кисела Вода

ИНДИКАТОРИ:

На акцијата за мерење на шеќер во
крвта опфатени беа вкупно околу 560 граѓани. 

Со едукациите за Новиот грип беа оп-
фатени околу 719 припадници на СВР Скопје
во текот на 16 дена

За неделата на забоздравствена за-
штита опфатени беа 127 деца на возраст од 6-
7 години. 

Опис:

Првата помош е витален, иницијален
чекор во обезбедувањето на ефективна и
брза интервенција која помага да се редуци-
раат сериозни повреди и да се  подобрат
шансите за преживување. Црвен крст на град
Скопје ова го постигнува преку различни ак-
тивности во сферата на Првата помош.

АКТИВНОСТИ:

¦ Учество на натпреварот по ПП на екипи
од главните градови на земјите од
Југоисточна Европа
Црвен крст на град Скопје и оваа година
беше учесника на овој натпревар, а дома-
ќин на истиот беше Црвен крст на град
Подгорица. Натпреварот се одржа во
Тиват. Екипата за ПП од Црвен крст на град
Скопје покажа одлични резултати и голем
успех со освојување на 2-то место

¦ Организирање на градски натпревар по
ПП за подмладокот

Прва помош
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Црвен крст на град Скопје оваа година за
прв пат организираше натпревар по Прва
помош за подмладокот на кој учесници
беа првите три рангирани екипи од Оп-
штиските натпревари од 5-те ООЦК на
град Скопје.
Натпреварот се одржа во Градски парк и
истиот беше посетен и од голем број  гра-
ѓани, случајни  минувачи. Победници беа
екипата од ОУ Партение Зографски од
ООЦК К.Вода.

¦ Одбележување на Светски ден на
Првата помош
Одбележувањето на овој ден беше реали-
зирано во соработка и поддршка од мла-
дите естрадни уметници Next Time, ДНК,
Влатко Лозановски. Акцијата се одржа во
ГТЦ каде имаше 4 пункта со реално при-
кажани повреди. Со младите естрадни
уметници имаше претходна обука за ука-
жување на ПП. 

Одзивот и интересот на населението и
случајните минувачи беше голем со што ја
постигнавме целта за промоција на ПП кај
населението.

¦ Одржување на обуки по Прва помош за
РО, институции и фирми.
Црвен крст на град Скопје редовно во
текот на целата година одржуваше обуки
за Прва помош за вработените во РО, ин-
ституции и фирми согласно Законот за
безбедност и здравје при работа.

ИНДИКАТОРИ:
¦ Екипата за ПП од Црвен крст на град

Скопје покажа одлични резултати и по-
стигна голем успех со освојување на 2-то
место.

¦ Во текот на 2009 година беа обучени 723
кандидати по Прва помош од РО , институ-
ции и фирми.

Опис:
Катастрофите кои се се почести во по-

следно време ја менуваат демографската и
социјалната структура во светот и се при-
чина за страдање на илјадници луѓе. Црве-
ниот крст на град Скопје и во 2009 година
засилено работеше на сопственото оспосо-
бување за брзо и ефикасно дејствување во
случај на катастрофи.

Преку кампањи, едукативни мате-
ријали и симулативни вежби  се придонесе
за подигање на свеста кај граѓаните за спра-
вување со катастрофите и со последиците
предизвикани од нив.

Соработката со Градот Скопје и Регио-
налниот ЦУК Скопје беше на завидно ниво.

ПОДГОТВЕНОСТ И ДЕЈСТВУВАЊЕ
ПРИ КАТАСТРОФИ

Активности:
Во центарот Солферино во Струга одр-

жан е тренинг-семинар за брза проценка на
тимовите на кој преку теоретски предавања
и практични вежби учеа како се прават брзи
проценки при евентуални катастрофи, поди-
гање на шаторска населба со комплет инфра-
структура, прва помош, климатски промени и
координација и комуникација меѓу тимовите.
Во исто време беше одржан и тренинг семи-
нар за вода и санитација.

Учествувавме на регионалниот курс за
вода и санитација во Македонски Брод, на Ре-
гионалната работилница за вода и санитација
во организација на Австрискиот Црвен крст
во Струга, 

Организиран е еден курс за спасители на
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вода.
Екипите на Црвениот крст ги обезбеду-

ваа сите културни и спортски натпревари во
градот и 8 излетнички места за 1 и 2 мај. 
Деновите кога температурите беа енормно
високи, Црвениот крст на град Скопје со фи-
нансиска поддршка на градот Скопје фор-
мира тимови кои со возила ги обиколуваа
најфреквентните улици во градот, делеа ми-
нерална вода, флаери со совети како граѓа-
ните да се заштитат од високите температури,
а старите и изнемоштени лица ги префрлаа
до домовите или здравствените установи. 

Индикатори:
Тренинг-семинарот за брза проценка го

проследија 50 волонтери, членови на оп-
штинските тимови.

На регионалниот курс за вода и санита-

Опис:
Во текот на 2009 година секој викенд и

празник во Планинско спасителната станица
на Водно дежураа планинските спасители
оспособени за стручно, брзо и ефикасно ука-
жување на помош и транспорт на повредени
граѓани, љубители на планината Водно. 

Активности: 
Посебно внимание се посвети  на

стручно дооспособување на планинските
спасители. За таа цел беше организиран тре-
нинг семинар  каде се учеа техниките за зим-
ско оспособување на Попова Шапка. Се
организираше и тренинг на Водно за освежу-
вање на знаењата на спасителите. Во овој пе-
риод се одржа и курс за прва помош.

На два пати нашите планински спаси-
тели учествуваа и на тренинзите на Горско
спасителната служба во Хрватска.

Планинските спасители дадоа придо-
нес за екологијата и заштитата на животната
средина и заштита од пожари  на планината
Водно.

Со финансиска поддршка на Градот
Скопје планинските спасители ги маркираа
патеките на Водно и поставија информативни
табли.

Опис:
Единицата за одговор при катастрофи

преставува специјализирана оперативна
форма на делување на Црвениот крст на Ре-
публика Македонија во случај на масовни,
елементарни непогоди и несреќи во земјата
и старанство. Седиштето на  ЕОК е во Црве-

ција во Македонски Брод,   учествуваа 10 члена
од општинските тимови за одговор при ката-
строфи. На Регионалната работилница за вода
и санитација во организација на Австрискиот
Црвен крст во Струга присуствуваа 7 волонтери
од општинските тимови.

На новиот курс за спасители  оспособени
беа 7 нови спасители.

Вкупно 200 лица волонтери и 30 лекари ги
обезбедуваа натпреварите и културните на-
стани во 2009 година. 

Во текот на летниот период беа поделени
вкупно 2000 шишиња вода и 3000 флаери. 

Со финансиска поддршка на Градот
Скопје, оваа година се изгради и вештачката
карпа во Центарот Даре Бомбол на Водно, ви-
сока 14 метри.

Благодарение на добрата соработка и фи-
нансиска помош од градот Скопје, оваа година
обезбедивме 500 хигиенски пакети за кризни
состојби.

ПЛАНИНСКО СПАСИТЕЛНА СТАНИЦА ВОДНО

Индикатори: 
16  лица учествуваа на семинар за зим-

ско оспособување на Попова Шапка. 
Оваа година згрижени се 130 повредени

излетници, а потешко повредените по укажа-
ната прва помош се транспортирани во
најблиските здравствени организации.

ЕДИНИЦА ЗА ОДГОВОР ПРИ КАТАСТРОФИ

ниот крст на град Скопје. Активностите за ад-
министративно техничките работи сврзани со
обуката, регрутирање на кадри, активности на
терен, подготовка на годишни и оперативни
планови и сл. се реализираат во Црвениот крст
на град Скопје. 
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Активности:
По повод верскиот празник Водици и

оваа година ЕОК на ЦКРМ беше ангажиран за
одржување на безбедноста на учесниците во
манифестацијата.

Оваа година се одбележуваа три зна-
чајни јубилеја и тоа: 150 години од битката на
Солферино, 60 години од донесувањето на
Женевските конвенции и 90 години од осни-
вањето на Меѓународната федерација на
Црвениот крст и Црвената полумесечина. Во
чест на трите јубилеи, Црвениот крст на град
Скопје ја организира показната вежба
СКОПЈЕ 2009. Во вежбата учествуваа ЕОК на
ЦКРМ, петте општински тимови за ката-
строфи и АРМ со хеликоптер. Истата ја про-
следија голем број на гости, а посебно об ра-
ќање имаше Градоначалникот на Скоп је, г.
Коце Трајанов, кој им даде морална подршка
на учесниците во вежбата. 

ЕОК со тимовите за логистика, меди-
цина, спасување на вода и спасување на пла-
нина учествуваше на вежбата што ја
организира МО на РМ со студенти од Амери-
кански колеџ.

На Регионалниот курс за вода и сани-

тација во Македонски Брод учествуваа тимот за
вода и санитација и тимот за логистика.

Членови на ЕОК  го посетија Валандово и
селата погодени од земјотресот, направија про-
ценка на штетата и дистрибуираа хуманитарна
помош.

Тимовите за логистика и спасување на
планина учествуваа и во вежбовни активности
во Струмица, Велес и Кичево.

Тимот за спасување на планина, со ком-
плет лична и колективна опрема за спасување
во зимски услови, учествуваше на тренинг веж-
бата што ја организира ДСЗ на Владата на РМ  на
Попова Шапка.

Членови на тимот за вода и санитација
престојуваа во Австрискиот Црвен крст и во
Солферино Италија.

Индикатори:
Организирана показна вежба на плошта-

дот Македонија на која зема учество.

Изготвена проценка за погодени лица од
земјотресот од 5 села, 150 семејства. Дистри-
буирани се 123 прехрабрени пакети, 246 ке-
биња, 90 кујнески сетови, 11 кг детергент за
перење и 123 вреќи за спиење.

Опис: 
На планот на социјално - хуманитар-

ната дејност во текот на 2009 год. беа импле-
ментирани значајни акции и активности
наменети за помош и грижа на ранливото на-
селение во Скопје.

Активности:
Соработката и помошта со општин-

ските организации на Црвен крст беше се-
којдневна, посебно во одбележувањето на
традиционалните акции како Недела на  со-
лидарност, Денот на солидарноста, Денот на
гладта, Недела за грижа на стари лица. Во од-

Социјално хуманитарна дејност
бележувањето на овие традиционални  де-
нови и недели со свои активности се вклучу-
ваше и Црвениот крст на град Скопје.

Соработката и помошта од Градот
Скопје и други владини и невладини органи-
зации беше на завидно ниво.

Во реализацијата на програмските за-
дачи на овој план и оваа година активно се
вклучија младите на Црвениот крст.

Обезбедени се донации за помош во
храна, средства за хигиена , обувки и облека
од:  Дирекција за управување со одземен
имот на Владата на Република Македонија,
Градот Скопје, ОКИТЕКС Скопје, МАТ СТАР, пи-
церија Густо, Баден Витенберг-Германија, Тур-
ската Црвена полумесечина и др.
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Се реализираше и акција Разбудете
се хумани во соработка со Студио Мо-
дерна. Во оваа втора заедничка акција
граѓаните имаа можност да ги донираат
своите стари душеци. 

Во оваа акција беа инволвирани 29
градови низ Македонија и вкупно беа со-
брани 438 душеци. Душеци кои беа со-
брани беа исчистени и донирани во
институции и во семејства на социјално
загрозени лица. 

Во извештајниот период на ранливо
население, социјални и здравствени орга-
низации дистрибуирана е хуманитарна
помош

Опис:
Поддршката за пунктот за бездомници

во 2009 година ја даде Германскиот Црвен
крст-Баден Витен. Пунктот за бездомници на
Црвениот крст на град Скопје работи два пати
во неделата и тоа среда кога бездомниците до-
биваат само хигиенски услуги и петок кога до-
биваат хигиенски услуги, берберско
фризерски услуги, лекарски преглед, не-
опходни лекарства, разговори и совети од
психолог и еден оброк. 

Бездомниците со возило на Црвен крст
се собираат по пунктови во градот и по добие-
ните услуги се враќаат.

РБ Артикли (дистрибуирана хуманитарна
помош)

Број

1 Пакети со прехранбени артикли 1721
2 Брашно 1750 кгр
3 Кујнски сетови 116
4 Детергент за перење 200 кг
5 Прибори (лажици, вилушки и ножеви) 62 пакети
6 Шољи 530
7 Ќебиња 353
8 Вреќи за спиење-бебешки 45
9 Јоргани-детски 30
10 Хигиенски пакети 24
11 Четки за заби 794
12 Јакни 55
13 Женска гардероба 1258 пак.
14 Чаршави 10
15 Маици 360
16 Тренерки 40
17 Чорапи 60
18 Џемпери 24
19 Душеци 9
20 Половен текстил 10 пакети

Пунктот за бездомници на Црвениот крст на град Скопје
Во период на пониски температури без-

домниците добиваа и долен веш, чорапи, тре-
нерки, џемпери, обувки и зголемен оброк.
Кога времето е студено тие добиваат топли на-
питоци.

Активности:
Изработена  Памфлета МИСЛИМЕ НА

БЕЗДОМНИЦИТЕ за промоција на пунктот на
граѓаните во главниот град.

Индикатори:
Во пунктот користат услуги 20 бездом-

ници на дневна основа, меѓутоа во последно
време нивниот број се зголемува.

Со цел подобро презентирање во јавно-
ста,  на активностите реализирани во текот на це-
лата година се обидуваме одделот на
ин формирање при Црвен крст на град Скопје да
го унапредиме и да ги следиме новите ко -
муникациски текови.   

Активности: 
Пермаментно вршиме внатрешно информи-
рање преку е-весникот на Црвен крст на Р.Маке-
донија кој излегува секој петок како и
поставување на нови информации на нашата веб
страна њњњ.скопје-редцросс.орг.мк.  Најавата за
тековните и планираните активности ја оства-
ривме преку гостувања на средствата за јавно
информирање, а беа организирани и прес кон-
ференции како најава за активности и проекти
од поголеми рамки во партнерски релации. 
Во 2009 година многу се работеше на зајакну-
вање на релации со уредници и новинари од
различни редакции. 

Информирање
Индикатори: 
Отпечатена и дистрибуирана програмата за ра-
бота на ЦК на град Скопје и ООЦК на територија
на град Скопје за 2010 год (300 примероци)

Во текот на 2009 година излегоа 2 броја
на инфо гласило на ЦК на град Скопје НОВА ДИ-
МЕНЗИЈА- општествено хуман магазин (1000 при-
мероци мак./алб. јазик). 

Организирана прес конференција за
кампањата Полицијата дарува крв, за промоција
на крводарителството кај студентската попула-
ција и отварање на клуб 25 (млади крводарители
до 25 години). 

Објавени 41 вести (кратки информации
за реализирани активности) на официјалната
страна на Црвен крст на град Скопје. 

Изготвени видео записи за промови-
рање на крводарителството кај студентска попу-
лација во соработка со компанија Оне и  видео
запис за кампања Разбудете се хумани во сора-
ботка со Дормео. 
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Здравствена заштита на бегалците
во Македонија
Опис: Црвениот крст на град Скопје како
партнер на Високиот Комесаријат за бегалци
при Организацијата на Обединетите Нации,а
согласно законот за баратели на азил и во
текот на 2009 година продолжи со имплемен-
тирање и реализација на проектот: Помош во
здравство и логистичка асистенција на бегал-
ците во Република Македонија.

Активности:
¦ Примарна здравствена заштита која се од-

вива преку амбулантите на Црвен крст на
град Скопје во населбите Шуто Оризари и
Автокоманда

¦ Набавка и дистрибуција на лекови за теков-
ните потреби на проектот

¦ Обезбедување на ортопедски помагала,
очила, апаратчиња за слух

¦ Секундарно и терцијално ниво на здрав-
ствена заштита на бегалците остварувано во
соработка со Здравствените домови, Поли-
клиниките како и со Клиничкиот центар.

¦ Превентивна здравствена заштита и едука-
ции (за заразни болести,репродуктивно
здравје) на бегалците и барателите на азил
како ранлива популација во соработка со
Министерството за здравство

¦ Логистистичка асистенција во делот дистри-
буција на хуманитарна помош за лицата од
интерес

¦ Репартријација на лицата од интерес

¦ Во соработка со Министерството за здрав-
ство и Глобал фонд во рамките на обележу-
вањето на месецот на борба против Тубер -
кулоза беа направени групни и индивиду-
ални едукации за подигнување на свеста кај
бегалците за причините и последиците од
болеста. Едукациите се обавуваа во Центарот
во Шуто Оризари и во склоп на амбулантата
на Црвен крст наменета за бегалците во пе-
риод од Јануари - март 2009 и Јули - Октом-
ври 2009 

¦ Со прогласувањето на пандемијата на инфлу-
енцата А Х1Н1 од страна на СЗО и Црвениот

Во периодот 25-31.08.2009 год. , во Цента-
рот за едукација и рекреација - Солферино во
Струга,  академски ликовни уметници од Р. Маке-
донија, Србија, Бугарија се одржа деветата ликовна
колонија Струга 2009.

Организаторот (Црвен крст на град Скопје)
за секој учесник обезбеди платна, бои, раствори-
тели и останати материјали потребни за твореч-
киот процес. До крајот на ликовната колонија секој
учесник остави во трајна сопственост на Црвен

крст на град Скопје по 2 (три) слики со најразлични
ликовни техники и стилови кои се нивно лично
обележје. Интересно е да се спомене дека на оваа
колонија уметниците доаѓаат со своите брачни
другари или пак потесен член на семејството. На
овој начин истата е веќе окарактеризирана како
семејна колонија, на која учесниците имаат мож-
ност повеќе да се дружат, разменуваат искуства и
пренесат дел од своето културно наследство.

Ликовна колонија “Струга 2009”

За сите нас...
Во месц јуни 2009 во простоиите на

Хѕундаи, на Црвен крст на град Скопје му беше
доделено возило марка Hyndai I10 за уште по-
добро реализирање на активностите. 
Кореа ауто трејд Скопје е присутна на нашиот
пазар од 1995 година. Време за кое го покажа
својот квалитет. Денес ја покажуваат и другата
страна на бизнисот, општествената одговорност
и ги мотивираат и другите компании да го сто-
рат истото. Високите стандарди на работење и
помагање ги препознаа во Црвениот крст на
град Скопје, организација која работи за подо-
брување на животот на ранливо населеније и од
таму и желба за соработка. 

Возилото ќе биде со знакови на Црвен
крст и Хјундаи и со слоган „За сите нас“.
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крст на град Скопје активно се вклучи во кам-
пањата за превенција и заштита од истата. Се
држеа едукации и предавања, како групни
така и индивидуални, во амбулантите на
Црвениот крст на град Скопје на бегалците и
барателите на азил,со цел да се запознае оваа
популација со превентивните мерки и после-
диците од истата. Амбулантите беа обезбе-
дени со дополнителен потребен материјал и
дезинфекциони средства потребни за спра-
вување со епидемијата, како и со дополни-
телни  лекови наменети за истата.

Активностите на Црвениот  крст на град
Скопје за борба против половото насилство со
помош и координација од страна на УНХЦР, за-
едно во соработка со Министерството за труд и
социјална политика, Министерството за Внат-
решни работи (отсек азил) и  правната служба за-
почнаа активно да се реализираат. Да
напоменеме дека до крајот на Декември 2009
имаше 10 случаи на семејно насилство при кој се
помогна во обезбедување на здравствена за-
штита, психо лошка поддршка и сместување на
две лица (жени) во Шелтер центар како и сове-
тување за пријавување на случаи до одговор-
ните органи. Црвен крст на град Скопје, со

поддршка на Високиот комесаријат за бегалци
(УНХЦР) Скопје, на 1 Декември традиционално
се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден
на борба против СИДА/ХИВ вирусот,преку одр-
жување на едукации,работилници и престави. На
овој начин превентивно и едукативно делуваме
кај младите од семејствата на бегалци за причи-
ните и опасностите кои демнат, доколку не сме
свесни за ризиците и последиците од оваа бо-
лест.

¦ Центарот за баратели на азил во Визбегово,
продолжи  со своите активности  во 2009 го-
дина. Амбулантата во центарот работи  три
пати неделно и ја обезбедува неопходната
примарна здравствена заштита  и посредува
за секундарната и терциерна та здравствена
заштита.

¦ Од март 2009 година Црвениот крст на град
Скопје склучи договор за соработка со Мини-
стерството за Внатрешни работи, со што се
отвори пункт за примарна здравствена за-
штита  за лицата сместени во Транзитниот
центар за странци, кој работи секој вторник и
четврток и во кој покрај потребната помош
посредува и во секундарната и терциерната
заштита

Индикатори: Број на прегледи според пол и возраст во ординацијата во Шуто Ори-
зари и Автокоманда до Декември 2009година

Период Возрасни (над 18 год.) Деца (до 18 год.)
Вкупномашки женски машки женски

Јануари 463 341 265 278 1.347
Февруари 438 353 181 192 1.164
Март 447 258 209 245 1.159
Април 629 559 236 335 1.759
Мај 573 565 201 271 1.610
Јуни 696 667 258 193 1.814
Јули 634 683 279 165 1.761
Август 598 621 248 312 1.779
Септември 617 426 212 188 1.443
Октомври 484 581 199 182 1.446
Ноември 393 534 255 298 1.480
Декември 376 411 241 283 1.311
Вкупно 6.348 5.999 2.784 2.942 18.073

Бројот на прегледите во амбулантите Автоко-
манда и Шуто Оризари споредбено со пре-
тходната година не укажуваат на намалување
на посетите во амбулантите, поради тоа во на-
редната 2010 година Примарната здравствена
заштита на бегалците во Република Македо-

нија ќе продолжи да го следи овој параметар и
своите активности да ги прилагодува на истиот.

До Декември 2009 година во Македонија реги-
стрирани се 1.617 лица - бегалци од Косово.

Центар за поддршка на образованието
и заедницата на барателите на азил
Опис:
Високиот Комесаријат за Бегалци при Обеди-
нетите Нации со канцеларија во Скопје и
Црвен крст на град Скопје во јануари 2009 го

отворија центарот за поддршка на заедницата
на барателите на азил во РМ, со цел обезбеду-
вање на мултидисциплинарна континуирана
поддршка на популацијата , која  вклучува зго-
лемен квалитет на образованието, психосо-



19

цијално советување, активности кои се раз-
виваат во соработка со бегалците и барате-
лите на азил, а одговараат на нивните
потреби и барања и подобрување на со-
стојбата на овие лица, нивно осамостојување,
како и изнаоѓање  на долготрајни решенија
во рамките на Националната стратегија за ло-
кална интеграција на бегалците и барателите
на азил. 

1. Образование 
Активности: секојдневна поддршка
во совладувањето на училишниот материјал
(пишување домашна, учење, подготовка за те-
стови, пишување есеи и проекти),  организи-
рање на работилници и екскурзии, контакти
со родители и  основните училишта, средните
училишта и  вечерното училиште Макаренко,
следење на редовноста и успехот на децата
од сите училишта, доделување на стипендии
за средношколците.

Индикатори: Поддршка на 67 % или
вкупно 157 деца на возраст од 6 до 16 години
(67%) во едукативниот центар и пораст на
вклученоста во образованието за 4,8 %.  Во
учебната 2008/ 2009 од вкупно 435 деца на учи-
лишна возраст редовно вклучени во основ-
ното образование се 401 дете или 92.2 %, 13
деца во средното образование и 25 млади во
вечерното училиште, а во учебната 2009/2010
од вкупно 406 деца на училишна возраст, 396
или 97% редовно посетуваат настава во основ-

2. Проценка на терен
Активности: проценка на ранливост на
населението, обезбедување на помош во непре-
храмбени продукти, психосоцијална помош
преку индивидуални средби, фокус групи, рабо-
тилници, вонредни активности, препраќање до
надлежни институции, како и ангажирање во иг-
ралната, формирање на мобилни тимови, отво-
рена бесплатната СОС линија, логистичка
асистенција при транспорт на пациенти и орга-
низирање на состаноци во Центарот, известу-
вање за тековните промени помеѓу
населението, поддршка на семејс твата во случај
на смрт, помош во храна, формирана игралната
за деца до 5 години.

Индикатори: посетени и интервјуирани
354 семејства  или 1758 индивидуи во РМ, помог-
нати и асистирани 246 семејства, 3 семејства
згрижени во Шелтер центарот, 7 случаеви пре-
пратено до ЦСР, 6 деца во Центарот за ментално
здравје, организирани 17 работилници на теми
од интерес, 7 жени ангажирани во игралната и
вклучени 33 деца , 5 волонтери од заедницата на
бегалците вклучени во мобилните тимови, кои
еднаш месечно ги посетуваат специфичните
случаеви, асистирани се 86 индивидулани слу-
чаеви до одредена клиника, организирана  31
групна средба  со бегалците, УНХЦР, МТСП, ЦИ,
пратени 47 извешати за новороденчиња, 9 из-

2008/2009 2009/2010

Вкупен број на деца 435 406

Вклучени во обра-
зование 401 394

% на вклученост 92,2 97%

вештаи за починати, 13 извештаи за полно-
летсво и 2 извештаи за промена на име, во пе-
риод од 4 месеци еднаш неделно за 10
екстремно загрозени семејства беше обезбеду-
ван топол оброк, обезбедени 25 пакети со храна
за старите лица, многудетните семејства и само-
храните мајки.

3. Дистрибуција
Активности: подготовка на листи за ре-
довната дистрибуција на хигиенски пакети, под-
готовка на листи за дистрибуција на Најк
опремата, подготовка на листи за дистрибуција
на пакетчиња.

Индикатори: реализирани 2 редовни
дистрибуции на хигиенски пакети со ефикас-
ност од 92%, дистрибуирани 603 спорстки па-
кети, дис три -буирани 675 новогодишни
пакетчиња.

4. Друго
Активности: издавање на информати-
вен весник, оганизирање на манифестации.

Индикатори: Издадени 2 броја на вес-
никот, организирање на Централни манифеста-
ции по повод Денот на бегалците и Светскиот
ден на борба против ХИВ/ СИДА

ното училиште, 15 деца се редовни средно-
школци и 19 млади го посетуват вечерното учи-
лиште. Реализирани се вкупно 29 работилници,
5 екскурзии, остварени се вкупно 34 индивиду-
ални средби со родители и стручните служби
во училиштето, посетени 12 ОУ во РМ, 5 СУ во
Скопје и 1 вечерно училиште. Доделени 15
средношколски стипендии.



П Р И Х О Д И

планирано 2009     остварено 2009           %
Пренесен дел од вишокот на при. 
од минатата год. 368,144.50      
Приходи од кирии и закупнини       640,000.00 551,016.00      86.10
Пригоди од Локален буџет (Проекти) 1,577,575.00      0.00
Приходи од регистрација возила/Закон за ЦК   1,000,000.00      1,459,503.00       145.95 
Донации/спонзорства (Весник, Солодарност) 200,000.00      752,479.50        376.24 
Приходи  од ЦКРМ-ООЦК 1,000,000.00      0.00
Од проекти, млади 700,000.00      123,000.00          17.57
Од други проекти 1,200,000.00      2,560,260.00      213.36 
УНХЦР 13,000,000.00      14,986,310.00      115.28
ПХВ МКЦК 732,000.00      778,100.00      106.30
ПХВ Сопствен 823,500.00      314,649.00          38.21
Приходи од камати 6,000.00      2,098.00      34.97 
Приходи од курсеви-Прва помош 600,000.00      1,067,887.00      177.98 
Вонредни приходи 600,000.00        4,827,184.00      804.53 
приход-Струга 10,000,000.00      11,940,359.00      119.40 
дополнителни средства 10,000,000.00      0.00

ВКУПНО ПРИХОДИ       40,501,500.00   41,308,565.00      101.99

Р А С Х О Д И

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ
Нето  плати 2,094,861.00 1,692,413.00 80.79
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК 
Придонеси од плата на вработени 978,338.00 847,746.00 86.65
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 3,073,199.00 2,540,159.00 82.66

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОД

ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
Трошоци за уцество во расходите во ДХО-Скопје 400,000.00 100,848.00 25.21
Тековни трошоци (струја,вода,ѓубретарина и др)Струга 1,570,000.00 1,611,071.00 102.62
Електрична енергија Водно 100,000.00 32,538.00 32.54

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
Пошта,интернет и др.расходи 200,000.00 144,919.00 72.46
Телефон и телефакс Скопје 400,000.00 371,592.00 92.90
Телефон и телефакс Струга 60,000.00 46,133.00 76.89
Телефон и телефакс Водно 25,000.00 23,140.00 92.56
Гориво 250,000.00 216,016.00 86.41 
Трошоци за регистрација возила 110,000.00 116,112.00 105.56

МАТЕРИЈАЛИ
Канцелариски материјал и др.материјални расходи  600,000.00 628,121.00 104.69
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ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА
ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Планирано 2009 Остварено     2009 %

Сопствени приходи 13,869,500.00 19,509,168.00 140.66
Приходи од Закон на ЦК 1,000,000.00 1,459,503.00 145.95
Приходи од проекти 15,632,000.00 20,339,894.00 130.12
Дополнителни приходи 10,000,000.00 
ВКУПНО ПРИХОДИ 40,501,500.00 41,308,565.00 101.99

Расходи за плати и надоместоци 3,073,199.00 2,540,159.00 82.66
Материјални расходи 5,102,000.00      4,954,946.00      97.12
Функционални расходи 22,326,301.00 33,558,803.00 150.31
Капитални расходи 10,000,000.00 0.00 0.00
ВКУПНО РАСХОДИ  40,501,500.00 41,053,908.00 101.36
РАЗЛИКА 0.00 254,657.00  0.00



ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
Тековно одржување на возила и опрема 155,000.00 146,498.00 94.51

ДРУГИ  ДОГОВОРЕНИ УСЛУГИ
Адвокатски хонорари 72,000.00 110,260.00 153.14 
Банкарска провизија 60,000.00 41,441.00 69.07
Други услуги 1,100,000.00 1,366,257.00 124.21
Наемнина 0.00 0.00 0.00
ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 5,102,000.00      4,954,946.00 97.12

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

ДЕЈНОСТИ
Организација и развој 
Седница на Извршен Одбор 100,000.00 106,457.00 106.46 
Собрание на ООЦК 30,000.00 31,970.00 106.57
Информирање и комуникација 30,000.00 99,396.00 331.32
Дисеминација 30,000.00 23,400.00 78.00 
Здравствено - воспитна дејност 100,000.00 264,796.00 264.80 
Прва помош 150,000.00 434,537.00 289.69
Крводарителство 100,000.00 172,695.00 172.70 
Социјално - хуманитарна дејност 100,000.00 435,507.00 435.51
Служба барање 30,000.00 11,500.00 38.33 
Маркетинг 20,000.00 17,200.00 86.00 
Финансии 30,000.00 27,350.00 91.17 
Катастрофи 1,000,000.00 2,000,790.00 200.08 
Меѓународна соработка 200,000.00 277,960.00 138.98 
Патување во странство 100,000.00 35,825.00 35.83
Учество на семинари и конференции 60,000.00 66,072.00 110.12 
Расходи УНХЦР 13,000,000.00 14,986,310.00 115.28 
Расходи ПХВ МКЦК 732,000.00 778,100.00 106.30
Расходи ПХВ Сопствени  823,500.00 314,649.00 38.21
Младина 700,000.00 411,669.00 58.81
Вонредни расходи УНХЦР  4,106,444.00  
Расходи од други проекти (бојс камп;хуманост) 1,604,608.00
Расходи за Центар Струга 4,930,801.00 7,301,568.00      148.08

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА

Трансфери до основни организации на ЦК 60,000.00 50,000.00 83.33
ВКУПНО ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 22,326,301.00   33,558,803.00 150.31

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА 
КУПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ 

Реконструкција и реновирање на градежни 
објекти 10,000,000.00 0.00 0.00

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10,000,000.00 0.00 0.00

ВКУПНО РАСХОДИ 40,501,500.00   41,053,908.00 101.4

Појаснување:

ДОБИВКА 2008 54,657.00

Планирани расходи за плата во 2009 година изнесуваат  6,19 %
Планирани материјални расходи 12,07 %
Планирани расходи на функцијата изнесуваат 81,74  %
Капитални расходи изнесуваат 0,00 % 
Остварена добивка за 2009, изнесува  %
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Реализирани активности:
¦ Одржани три работилници ЦКА-ПХВ во

Општинската организација на Црвен крст
“Гази Баба” за учениците од средните учи-
лишта;

¦ Одржани дисеминациони  работилници
за ученици од средните училишта како и
за децата од Детско село-СОС.

¦ По повод 8-Ми Мај, светскиот ден на Црве-

ГАЗИ БАБА
ДИСЕМИНАЦИЈА

ниот крст и црвената полумесечина беа
одржани дисеминациони предавања во
средните училишта Михајло Пупин и 8-Ми
септември;

Оставрени резултати:
¦ Зголемување на бројот на млади членови

и волонтери на Црвениот крст;
¦ Вклучување на волонтерите во активно-

стите на Црвениот крст;

ЗДРАСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ
Реализирани активности:
¦ Одржани 2 едукативни работилници по

повод Недела на борба против ХИВ/СИДА
во основното училиште Григор Прличев и
СУГС Михајло Пупин;

¦ Преку типизирани предавања во основ-
ните и средните училишта беа одбеле-
жани  неделата на борба против ракот,
туберколозата, срцево-садовите заболу-
вања; 

¦ организирани беа општи прегледи, ме-
рење на шеќер во крвта и крвен притисок
за стари лица;

Оставрени резултати:
¦ Едуцирани беа 27 ученици од основното

училиште Григор Прличев и 25 ученици
од СУГС Михајло Пупин;

¦ Навремено и точно информирање на гра-
ѓаните за причините и последиците од
разни заболување;

¦ На 30 стари лица им беа направени општи
прегледи, измерен крвен притисок и из-
мерено количество на шеќер во крвта;

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Реализирани активности:
¦ Годишниот план за крводарителство за

2009 година беше реализиран при што беа
организирани 69 крводарителски акции
од кои 4 вонредни крводарителски акции
и беа собрани 2853 единици крв; 

¦ Одржување на многубројни предавања за
детално информирање на граѓаните за
нивните придобивки од дарувањето крв;

¦ Одржано предавање за членовите на Клу-

бот на млади на Црвен крст на општина
Гази Баба;

¦ По повод Денот на ВМРО беше органи-
зирана крводарителска акција во Ло-
калната самоуправа Гази Баба во
соработка со месните заедници;

Оставрени резултати:
¦ Зголемување на бројот на крводари-

тели за 10%;

Реализирани активности:
¦ Организиран традиционалниот натпревар

по прва помош за основните и средните
училишта;

¦ Организирани предавања по прва помош
за наставниците од основните и средните
училишта;

¦ Обучени беа 80 ученици од основните и
средните училишта за давање прва помош
на повредени лица; 

¦ Одржани се 12 предавања по прва помош
за возачи и оспособени се 145 кандидати; 

¦ Црвен крст на општина Гази Баба со свој
штанд учествуваше на хепенинг организи-
ран од ФИИОМ во кампот АС во Струга
како дел од проектот Живеење во мулти-
етничка средина и Развој на заеднички

ПРВА ПОМОШ
вредности. За време на хепенингот пред
неколку илјади присутни гости Црвениот
крст на општина Гази Баба демонстри-
раше давање на прва помош на повре-
дени со реалистичко прикажување на
повреди.

Оставрени резултати:
¦ Нови членови во организацијата за  20%;
¦ Подигање на свестта кај граѓаните, а по-

себно кај младите за потребата од укажу-
вање прва помош на повреден во
најразлични услови;

¦ Меѓусебно запознавање и дружење на
учениците од основните и средните учи-
лишта;
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Реализирани активности:
¦ Посета и помош на стари изнемоштени

лица (снабдување храна, промена на
облека, купување лекови и сл.);

¦ Посета на социјалните семејства и конста-
тирање на нивните потреби; 

¦ Во координација со Црвен крст на град
Скопје беше поделена хуманитарна
помош на ученици од основните училишта
(Браќа Миладиновци во с.Миладиновци,
Скендер бег во с.Арачиново, Кирил и Ме-
тодиј во с.Стајковци, Кочо Рацин во Петро-
вец, Наум Охридски во с.Булачани и
Братство Единство во с.Средно
Коњари)кои се социјално загрозени како
и на Здружението на трудови инвалиди на
општина Гази Баба и на социјални се-
мејства. 

¦ Во основното училиште Вера Јоциќ беа по-
делени 10 хуманирарни пакети, 93 хумани-
тарни пакети на 93 социјални семејества
како и 7 пакети во алишта на 7 социјални
семејства.

¦ Во соработка со Црвен крст на град Скопје
и во присуство на претставници од АЛФА
Банка беше поделена помош во храна и
облека на 10 социјални семејства.

¦ По повод Неделата на солидарност и по-
среќно детство од 1-7 јуни беше поделена
донација на хуманиратни пакети од Градо-
началникот на општина Гази Баба на 10 со-
цијални семејства. Исто така беше
организирана и собирна акција на храна и
облека во локална самоуправа Гази Баба.
Како дел од оваа активност беше поделена
донација во Дневниот центар за деца од

СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ

улица во Гази Баба и тоа: облека(нова и
употребувана). 12 пара нови обувки. 

¦ Во соработката со општините Гази Баба,
Илинден, Арачиново и Петрвец како и со
меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти п.е Гази Баба беа поделени 700кг
брашно на социјално загрозени семејства.

¦ Црвен крст на општина Гази Баба во сора-
ботка со Локалната самоуправа Гази Баба,
Меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти на град Скопје како и со ДУЦОР Пар-
тение Зографски обезбеди храна и облека
за дете без родители, посредувавме за не-
гово сместување во средношколскиот дом
“Томе Стефановски- Сенич” како и за едно-
кратна помош од Локалната самоуправа
Гази Баба.

Оставрени резултати:
¦ Будење на интерес кај членовите на со-

цијалните семејства за нивно вклучување
во реализирањето на активностите на
Црвениот крст, нивно информирање и еду-
кација. 

¦ Подигање на свеста кај граѓаните за потре-
бата од помагање на ранливите категории
на население и овозможување на услови за
правилен развој;

¦ Подигање на свеста на учениците за за-
штита од трговија со луѓе;

¦ Продлабочување на соработката со локал-
ната самоуправа Гази Баба, Илинден,
Арачиново и Петровец;

¦ Ублажување на проблемите на социјалните
семејства како и на децата без родители;
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Реализирани активности:
¦ Во периодот од 6 октомври до 18 декем-

ври одржани беа 14 работилници на тема:
Трговија со луѓе од кои 7 работилници во
основните училишта и беа едуцирано 157
ученици, 5 работилници во средните учи-
лишта и беа едуцирани 118 ученици и 2
работилници во ДУЦОР Партение Зограф-
ски каде беа едуцирани 41 ученик; 

¦ Како продолжение од 2008 година така и
во 2009 година се реализира проектот на
младите: Твојата насмевка – огледало на
мојата среќа при што беа организирани
собирни акции во 7 основни училишта,
беа обезбедени 50 новогодишни пакет-
чиња и беа собрани голем број подароци,
облека и училишен прибор. Собраните
средства беа поделени во Дневниот цен-
тар за деца од улица како и во Дневниот
центар за деца со посебни потреби во
нас.Железара и на 3 социјални семејства.

¦ Младите поделија 7 пакети во храна на со-
цијалните семејства во месец јули 2009 го-
дина донирани од фирмата ОМНИ
КРЕАТИВ.

МЛАДИ НА ЦРВЕН КРСТ

Општа цел на проектот:
¦ Афирмација на Црвениот крст преку реа-

лизирање на хуманитарно-едукативни ак-
тивнсти за  ранливите категории на
население (инвалидски пензионери и мла-
дите од Детско село-СОС).

Оставрени резултати:

¦ Нови 23 волонтери во Црвен крст на оп-
штина Гази Баба или 38% од планираните
60 учесници вклучени во проектот;

¦ Зголемена едуцираност на учесниците
¦ децата од СОС и учениците од средните

училишта станаа членови во Клубот на
млади на Црвен крст на општина Гази Баба;

¦ Подобрена е комуникација помеѓу мла-
дите и старите лица;

¦ По повод одбележувањето на кампањата
“Денот на гладта” во ОУ Крум Тошев беше
организирана собирна акција и беа со-
брани следниве добра: 43 пакувања мака-
рони, 5 пакувања супи, 4 шишиња кечап,
15 тегли слатко и 51 тегла зимница и истите
беа поделени на социјални семејства. Исто
така беа продадени 667 вредносни бонови
и 72 шољи за чај. Од собраните средства
беа подготвени пакети во храна и поде-
лени на социјални семејства. 

Остварени резултати:
¦ Зголемување на бројот на членови на Клу-

бот на млади;
¦ Унапредување на  методите на работата со

младите на Црвениот  крст преку проектни
активности;

¦ Будење на чувството на хуманост кај мла-
дите преку помагање на ранливите катего-
рии на население; 

Младостта и искуството - моќта на хуманоста

¦ Континуитет на активности кои произле-
гоа од овој проект за реализирање во ид-
нина и тоа: посета на старите лица со
потежок инвалидитет и нивно помагање и
набавка на основните прехрамбени про-
дукти и лекови;
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ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА
ЦРВЕН КРСТ ГАЗИ БАБА ЗА 2009 ГОДИНА

РАСХОДИ                                        План 2009          Оствар 2009              %

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Нето плати 1730000,00               1165764,00        67.39
Придонеси од плати на вработени 560000,00                  501742,00        89.60
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 2 290 000,00        1 667 506,00       72,82

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ                        
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
Тековни трошоци, стрија, вода и др. 140000,00                   16726,00         11.95
Пошта,интернет, тел. и др. мат.расходи 360000,00                    82016,00        22.78
Канцелариски и други  материал 235000,00                    58186,00         24.76
Поправка и одр. на возила, опрема и др      100000,00                    10568,00         10.57
Адвокатски хонорари 30 000,00          
Банкарска провизија 30 000,00                       6351,00        21,17
Осигурување на имот 50 000,00
Други услуги 35 000,00                   30 831,00         88,08

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ  1 020 000,00             204 678,00      20,06

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ                    
ДЕЈНОСТИ
Организација и развој
Седници на Извршен одбор 150 000,00                      6024,00            4,01
Седници на Собрание на ООЦК 100 000,00                      7823,00           7,82
Информација и комуникација (семинари)240 000,00
За работа на раб.тела(комисии и секции)   120 000,00
Дисеминација 60 000,00                      5500,00           9,16
Здравствено-возпитна дејност 260 000,00                    24400,00           9,38
Прва помош 350 000,00                    65255,50        18,64
Обврска спрема РЦК од испити по ПМП 250 000,00

Планирано 2009          Остварено 2009            %

Сопствени приходи 3 900 000,00 898 468,50 23,04
Приходи од Законот на Црвен крст 2 500 000,00 1 455 995,00 58,24
Приходи од проекти 220 000,00  106 600,00 48,45
ВКУПНО ПРИХОДИ 6 620 000,00 2 461 063,50         37,18

Расходи  за плата и надоместоци 2 290 000,00 1 667 506,00 72,82
Матерјални расходи 1 020 000,00 244 568,00 23,98
Функционални расходи 3 020 000,00 419 306,00 13,88
Капитални расходи 290 000,00 236 755,00 81,64
ВКУПНО РАСХОДИ 6 620 000,00 2 568 135,00    38,79
РАЗЛИКА 0,00 -  107 071,50 

ПРИХОДИ                           План 2009          Оствар 2009                 %

Пренесен дел од вишокот на приходите 
од минатата година
Приходи од кирии и закупнини
Приходи од Локален буџет 40 000,00 /
Приходи од регистрација на возила/
Закон за ЦК 2 500 000,00            1 455 995,00        58,24
Приходи од Прва помош 2 700 000,00                 178 640,00          6,62
Приходи од проекти - ИНК 70 000,00                 105 000,00           150
Приходи од проекти на младите 150 000,00                       1600,00          1,07
Донации/спонзорства 80 000,00                   20 000,00              25

План 2009          Оствар 2009              %

Крводарителство 350 000,00                   46 447,00        13,27
Социјално-хуманитарна дејност 250 000,00                104 991,50         42,00
Изнајмување магацински простор 80 000,00                   46 768,50         58,46
Служба барања 20 000,00
Камати по судски решенија 40 000,00
Маркетинг 100 000,00
Финансии 60 000,00
Катастофи 100 000,00
Меѓународна соработка 100 000,00
Младина 250 000,00                   48 283,00        19,31
Интензивна надградба на капац.-ИНК 103 703.50

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Фонд за развој (ЦКРМ) 120 000,00

ВКУПНО ФУНК. РАСХОДИ                      3 020 000,00             459 196,00   15,20

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА
Купување канцелариски мебел 60 000,00
Купување на информатичка и др.опрема  200 000,00

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Купување автомобил

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Реконструкција и рен. на гр. објекти 30 000,00                 236 755,00   789,18

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 290 000,00             236 755,00   81,64

ВКУПНО РАСХОДИ 6 620 000,00         2 568 135,00   38,80

План 2009          Оствар 2009                 %

Од собирни акции 80 000,00                   33 375,00        41,72
Крводарителство 350 000,00                 178 080,00        50,88
Дисеминација 30 000,00 /
Фонд за развој (ЦКРМ) 250 000,00 / 
Приходи од камати 40 000,00                         833,50           2,08
Приходи од членарина 80 000,00 /
Вонредни приходи 150 000,00               480 000,00             320
Приходи од други услуги 100 000,00 7 540            7,54

ВКУПНО ПРИХОДИ 6 620 000,00         2 461 063,50       37,18

Непокриени расходи за 2009 - 107071.50

Остварени расходи за плата во 2009 година изнесуваат 64.93 %
Остварени материјални расходи 7.97 %
Остварени расходи на функција изнесуваат 17.88 %
Капитални расходи  9.22 %
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¦ Зајакнувањето на капацитетите на Црве-
ниот крст претставуваше еден од главните
приоритети во изминатата година. Беа ор-
ганизирани и проследени поголем број на
едукативни работилници, семинари, кур-
севи, трибини и предавања преку кои  во-
лонтерскиот и професионалниот кадар се
стекнаа со знаења и вештини за примена
на нови и современи форми, средства и ме-
тоди за зајакнување и надградба на капа-
цитетите во организацијата. 

¦ Навременото и целосното информирање
за реализираните активности во текот на

¦ Во текот на 2009 година, активностите од
областа на дисеминација беа насочени кон
промовирање на Меѓународното движење
на Црвениот крст и Црвената полуме-
сечина, основните принципи на Црвениот
крст, МХП и хуманите вредности.

¦ Обучени дисеминатори од Црвен крст Кар-
пош, во текот на годината одржаа 25 дисе-
минаторски сесии со кои беа опфатени 707
учесници од различни целни групи.

¦ Преку  ЦКА-ПХВ програмата, Црвениот
крст Карпош беше една од  шестте ООЦК
на која и се додели посебна благодарница
за ООЦК чии младинци изработиле најго-
лем број на мали проекти кои се највисоки
оценети со фаза  сонце.

¦ На  партнерскиот состанок од 14-16 мај  2009
година одржан од страна на ЦК на РМ, беше
земен во обзир и одобрен еден од петте из-
работени проекти на Црвен крст Карпош на-
словен како ,,Запознајте го ризикот!  Вашиот
начин на живот е Вашата најдобра одбрана за
здравјето,, со кој се предвидени едукативно-
превентивни активности за подигање на јав-
ната свест кај широката популација за
зачувување на сопственото здравје и
здравјето на  другите.     

¦ Во рамките на активностите за ИНК во делот
на менаџмент со волонтери, тим од 3 пре-
тставници од Црвениот крст Карпош од 27
фебруари-01 март 2009 година посети рабо-
тилница за обука на кадри за менаџмент на
волонтерите во ООЦК, по што изготви проект
,, Бидете и Вие волонтери како нас,, кој се им-
плементираше во периодот октомври-декем-

К АРПОШ

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 
целата година прикажано преку писмени
извештаи, информации, соопштенија, и
друг начин на јавно и електронско комуни-
цирање овозможи транспарентност во ра-
ботењето на самата организација.

¦ Во текот на 2009 година  во Црвениот крст
Карпош се одржаа: 2 редовни седници на
Собранието на Црвен крст Карпош; 6 ре-
довни седници на Извршниот одбор на
Црвен крст Карпош; 12 работни состаноци
на Комисиите во Црвениот крст Карпош и
донесени и реализирани се 22 одлуки. 

ДИСЕМИНАЦИЈА

ПРОЕКТНИ  АКТИВНОСТИ
ври 2009 година. Се одржаа 17 работилници
за ученици и наставен кадар во 5 основни и 3
средни училишта со што се изврши промови-
рање на  волонтерските активности на околу
260 учесници.

¦ Во активностите  насочени кон надградбата и
зајакнувањето на капацитетите на НД а во
рамките на превентивната програма за броба
против трговија со луге подржана од ОБСЕ, во
Црвен крст Карпош тим од 4 младинци и 1
координатор во септември 2009 година про-
следија  2 едукативни работилници каде се
стекнаа со знаења и вештини за понатамошна
едукација меѓу младите во основните и сред-
ните училишта во борбата против трговијата
со луѓе. Тимот одржа вкупно 11 едукативни
сесии од по 30 млади во 7 основни и 3
средни училишта и Клубот на Млади при
што се опфатија вкупно 330 млади. 
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Црвен крст Карпош раководејќи се од наче-
лото на хуманизам и солидарност во прв план
ја имаше грижата за социјалната благосо-
стојба на човекот и во таа насока перманентно
во текот на целата година се превземаа актив-
ности од социјален карактер за обезбедување
на материјални добра преку донации- спон-
зорства од физички и правни лица.

Во текот на изминатата година:
¦ од страна на ЦК на Скопје обезбедени се:

388 прехрамбени пакети, 7 пакети со
облека и 70 вреки со брашно по 10 кг.

¦ во април од ПП,, Мак Џинс,, обезбедени се
379  детски  пантолони 

¦ во мај од АЛФА Банка-Скопје беа донирани
10 прехрамбени пакети

¦ согласно програмата за дејствување при
катастрофи во периодот од 14-16 август во
шаторска населба и исхрана во полска
кујна во Струга се одржа тридневен тре-
нинг за освежување на знаењата на члено-
вите на тимовите за одговор при
катастрофи на ООЦК каде учествуваше и
Тимот на Црвен крст Карпош;

¦ во периодот од 10-12 јули на тродневната
манифестација ,,Галичка свадба,, Тимот за
одговор при катастрофи  на Црвен крст
Карпош подигна шаторска населба за
околу 50 посетители-претставници од ИАЕ-
СТЕ- Меѓународна студентска организација
за размена на студенти од техничките фа-
култети. 

¦ во септември оваа година, членови од Ко-
мисијата за одговор при катастрофи уче-
ствуваа во реализацијата на проектот ,,
Безбедност во домот и имотот,,  кој беше

КАТАСТРОФИ

изготвен од страна на СВР-одделение за
превенција и ПС Карпош. Преку овој про-
ект се озовзможи широка едукација на мес-
ното население за превентивно
дејствување и зголемување на општата
безбедност на ѓраѓаните и нивните имоти.

СОЦИЈАЛНО  ХУМАНИТАРНА
ДЕЈНОСТ

¦ во одбележувањето на 16 Октомври ,,Ден
на  гладата,, се организира голем хепенинг
на кој се продаваа вредносни бонови а од
собраните парични средства се набави и е
доделена хуманитарна помош во храна за
20  социјални семејства.

¦ преку целата година граѓаните донираа по-
голема количина на материјална помош 

¦ Во текот на  2009 година поделена е хума-
нитарната помош на 377 социјално загро-
зени и 4 опожарени семејства како и на
основни учлишта каде што учат деца од се-
мејства кои се корисници на социјална
помош.
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Една од приоритетните задачи и активности
на Црвен крст Карпош претставуваше и гри-
жата за здравјето и животот на луѓето и уна-
предување на нивната здравствена култура. 

Се превземаа низа активности со кои се из-
врши  дистрибуирање на  информативно-про-
паганден  материјал со содржини од  пре вен-
тивно - здравствен карактер и  се организираа
околу 89 здравствено-воспитни предавања
на 2500 слушатели со кои се одбележуваа: 
¦ Неделата на борба против срцево-садо-

вите заболувања (21-28 фебруари) ,■ Неде-
лата на борба против  ракот (01-08 март )

Во 2009 година од вкупно 3.824 планирани
крвни едници беа реализирани 1.657што пре-
тставува реализација од 43,33%  и при тоа беа
организирани и реализирани вкупно 33 ре-
довни и 2  вонредни крводарителски акции од
кои: 
¦ 2 крводарителскии акции  во урбаните за-

едници
¦ 12 крводарителски акции во воспитно об-

разовни институции
¦ 21крводарителска акција во  претпријатија

и организации.

Младите на Црвен Крст Карпош во текот на
2009 година интезивно се  вклучија и учеству-
ваа во реализацијата на голем број акции и
во одбележувањето на сите календарски ак-
тивности при што: 
¦ дистрибуирани  се над  3.000 флаери и

останат пропаганден материјал  
¦ одржани се над 120 предавања во училиш-

тата на теми од областа на здравствено-
превентивната заштита и прва помош,
дисеминација , борба против трговијата со
луге и друго.

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА
ДЕЈНОСТ  И ПРВА ПОМОШ 

¦ Светскиот ден на борбата против ТБЦ  (24
март) и Неделата на борба против ТБЦ (14-
21септември) ■ Светскиот  ден на првата
помош( септември)  ■ Недела на борба про-
тив  шеќерната болест (10-16 октомври) ■
Месец на борба против болестите на завис-
ност (ноември)  ■Недела на борба против
СИДА-та (01-07 декември)■ Недела на за-
боздравствена заштита (15-21 декември) 

Во текот на 2009 година се одржаа 19 курсеви
за прва  помош на кандидатите за возачи и
се оспособија вкупно 379 кандидати.

КРВОДАРИТЕЛСТВО

МЛАДИ

¦ реализирани се две хуманитарни забави и 5
собирни акции од социјален карактер 

¦ Во реализација на ЦКА-ПХВ моделот на ди-
симинација, младинци од Црвениот крст
Карпош  присуствуваа на првиот и вториот
циклус  од ПХВ проектот и  изработија најго-
лем број на мали проекти кои се имплемен-
тираа во текот на целата година.

¦ дистрибуирани  се над  3.000 флаери и оста-
нат пропаганден материјал  

¦ реализирани се две посети од мегународен
карактер  на Теренските единици на Црвен
крст во Србија
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ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА
ЦРВЕН КРСТ КАРПОШ ЗА 2009 ГОДИНА

Планирано 2009          Остварено 2009            %

Сопствени приходи 1,010,000.00 852,686.00 84.42
Приходи од Законот на Црвен крст 1,200,000.00 1,463,253.00        121.93
Приходи од проекти 190,000.00 104,600.00 87.16
ВКУПНО ПРИХОДИ 2,400,000.00 2,420,539.00      100.85

Расходи  за плата и надоместоци 1,560,000.00 1,388,956.00 89.03
Матерјални расходи 231,000.00 219,192.00 94.88
Функционални расходи 609,000.00 1,027,161.00        168.66
Капитални расходи
ВКУПНО РАСХОДИ 2,400,000.00 2,635,309.00
РАЗЛИКА 0,00 -  214,770.00 

ПРИХОДИ                           План 2009          Оствар 2009                 %

Пренесен дел од вишокот на приходите 
од минатата година 60,000.00                   60,999.00     101.66
Приходи од кирии и закупнини 20,000.00
Приходи од Локален буџет 60,000.00
Приходи од регистрација на возила/
Закон за ЦК 1,200,000.00            1,463,253.00     121.93
Приходи од Прва помош 500,000.00                 472,450.00       94.49
Донации/спонзорства 20,000.00                  12,500.00        62.00

План 2009          Оствар 2009                 %

Приходи од камати 10,000.00                     2,310.00         23.10
Приходи од чланарина 80,000.00                   63,000.00         78.75
Вонредни приходи 15,000.00                     1,642.00          10.94
Приходи од други услуги и собирни акции   50,000.00                  40,945.00          81.89
Приходи од проекти 120,000.00               104,600.00          87.16
Крводарителство 250,000.00                198,840.00           79.53
Дисеминација 5,000.00
Фонд за развој 10,000.00

ВКУПНО ПРИХОДИ 2,400,000.00       2,420,539.00     100.85

РАСХОДИ                                        План 2009          Оствар 2009              %

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Нето плати 1,030,000.00                 927,909.00       90.09
Придонеси од плати на вработени 530,000.00                 461,047.00       86.99
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 1,560,000.00       1,388,956.00       89.04

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ                        
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
Тековни трошоци, стрија, вода и др. 84,000.00                   76,017.00        90.50
Пошта,интернет, тел. и др. мат.расходи 68,000.00                   56,742.00        83.44
Канцелариски и други  материал 29,000.00                   25,833.00        89.08
Поправка и одр. на возила, опрема и др        20,000.00                   19,709.00        98.55
Адвокатски хонорари 20,000.00                   24,180.00      120.90
Банкарска провизија 5,000.00                     8,081.00      161.62
Осигурување на имот
Други услуги 5,000.00                      8,630.00     172.60

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ      231,000.00             219.192.00     94.88

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ                    
ДЕЈНОСТИ
Организација и развој 50,000.00                 132,990.00     265.98
Седници на Извршен одбор 10,000.00                  27,742.00      277.42
Седници на Собрание на ООЦК 20,000.00                   40,764.00      203.82
Информација и комуникација (семинари)      8,000.00                   12,078.00      150.97
Дисеминација 10,000.00                   14,744.00      147.44
Здравствено-возпитна дејност 50,000.00                  135,499.00     270.99
Прва помош 130,000.00                 246,942.00     189.95

План 2009          Оствар 2009              %

Крводарителство 30,000.00                   71,519.00      238.39
Социјално-хуманитарна дејност 60,000.00                109,161.00       181.93
Маркетинг 10,000.00                   13,099.00      130.10
Финансии 30,000.00                   36,000.00      120.00
Катастофи 10,000.00                   16,578.00      165.78
Меѓународна соработка 6,000.00                      9,163.00      152.71
Младина 50,000.00                   37,931.00         75.86
Интензивна надградба на капац.-ИНК 103 703.50

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Трансвери до основни организации 10,000.00                   12,951.00       129.51
Фонд за развој (ЦКРМ) 125,000.00                 110,000.00         88.00

ВКУПНО ФУНК. РАСХОДИ                          609,000.00        1,027,161.00    168.66

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА
Купување канцелариски мебел
Купување на информатичка и др.опрема  

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Купување автомобил

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Реконструкција и рен. на гр. објекти 

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

ВКУПНО РАСХОДИ 2,400,000.00       2,635,309.00

Непокриени расходи за 2009 - 214770.00

Остварени расходи за плата во 2009 година изнесуваат 52.70 %
Остварени материјални расходи 8.31 %
Остварени расходи на функција изнесуваат 38.97 %
Капитални расходи  0.00 %
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Општинската организација на Црвен крст Кисела Вода со својата работа  во реализација
на своите програмски активности ги покрива  општините : Аеродром, Кисела Вода, Студе-
ничани, Зелениково и Соопиште. На териториите кои ги покрива Црвен крст кисела Вода жи-
веат околу 160000 илјади жители.

На планот на Дисеминација, 2009 го-
дина посебно беше дадено акцент на мла-
дите, кои беа учесници на многу диси ми-
наторски сесии кои беа одржани на сите нива
и од предавачи дисиминатори како и  Семи-
нари организирани од Црвениот крст на Ма-
кедонија.

Беа одржани повеќе средби со
млади, трибини,  кои беа теми од Меѓународ-
ното право, Идејата на Црвен крст, Женевски
конвенции. 

Важно е да се спомене дека краткот-
рајни десиминаторски предавања се одржу-
ваа скоро на сите активности што се
организираа од активистите иволонтерите и
вработените на ОО на Црвениот крст на Ки-
села Вода.

За најмалите слушатели од прво и
второ одделение дисиминацијата на за нив
прифатлив начин беше изведена со кори-
стење на за нив прифатлив материјал.

Во текот на 2009 година Црвениот крст Кисела
Вода со полна динамика ја реализираше про-
грамската  активност од областа на здравстве-
ното просветување.

¦ Континуирано во основните и средните учи-
лишта се одржуваа предавања во основните
и средните училишта на теми од областа
здравствената едукација како што се  теми за
ТБЦ, заразната жолтица, СИДА, заштита од не-
сакана бременост и други популарни теми. 

КИСЕ ЛА ВОД А

ДИСИМИНАЦИЈА
Со предавањата се   опфатени и мла-

дите  од средните училишта.
Со дисиминаторски сесии беа опфа-

тени и пензионерите .
Континуирано се врши дисиминација

на целни групи кои се прават за оваа цел.
Вкупно во минатата 2009 година со десими-
нација беа опфатени околу 300  слуштели од
разни групи.

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА
ДЕЈНОСТ

¦ Понатаму во месец февруари беа направени
стоматолошки прегледи и предавања за орал-
ната  хигиена во ОУ Климент Охридски во
н.Драчево, и тоа на учениците од прво и второ
одделение, при што беа опфатени 110 дечиња
и  им беа подарени четки за заби.

¦ Во текот на целата 2009 година со забозд-
равствени прегледи беа опфатени околу
400 ученици од прво и второ оделение
,прегледите беа изведувани од стоматолози
со различна специјалност .

¦ Во текот на месец  март се одржаа преда-
вања по повод неделата за борба против
ТБЦ  во ОУ Б.Конески и ОУ Љубен Лапе, ОУ
Н.Г.Дуња

¦ Во неделата за грижа за старите лица ОО на
ЦК Кисела Вода за прв пат координирано во
општините Аеродром,Кисела Вода ,Студе-
ничани и Зелениково . Активностите кои се
работеа, прегледи на притисок , шеќер во
крвта, како и давање на медицински совети,
кратки предавања  по прва помош и кратка
дисиминација беа изведени во соработка
со локалните самоуправи, како   НВО  Хума-
ност и Ангелчиња.
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Првата помош во ЦК Кисела Вода има
долготрајна традиција на постигнување на од-
лични резултати.Намерата за сочувување на
оваа традиција водеше кон тоа да со обуката и
припремите за натпреварот се почне многу
рано.

Традиционалниот 32 општинскио на-
тпревар по Прва медицинска помош се одржа на
16.05.2009 година на кој учество замаа 15 екипа
и тоа 8 екипи во конкуренција на подмладок т.е.
од основните училишта и 7 екипи во конкурен-
ција на младината т.е. од средните училишта , а
ревијален  настап имаше екипта што учеству-
ваше на Балканскиот натпревар по ПП. Натпре-
варот се одржа во населбата Аеродром,

Во конкуренција на подмалдок прво
место освои екипата од ОУ Партение Зографски,
додека во конкуренција на младина прво место
освои екипата од   СУГС  В.А.Дрен. Првопласира-
ните екипи ја претставуваа нашта општина на Ре-
публичкиот натпревар по ПМП кој што се одржа
во Скопје.

На државниот натпревар по прва помош
тимот на ОО на ЦК Кисела Вода го освои третото
место во категорија на младина  

ПРВА ПОМОШ

На натпреварот во категорија подмла-
док  на ниво на Скопје Ц.К на К. Вода го освои
првото место.

На натпреварот по прва помош на глав-
ните градови на Југоисточна Европа  тимот на
Кисела Вода кој го преставуваше Скопје го освои
второто место што е голем  успех.

Паралелно со тоа се организираа и пре-
давања за ПП за возачи во текот на целата го-
дина, при што се одржаа 24 предавања кои ги
посетија 193 кандидати по ПП за возачи.

Црвениот крст Кисела Вода минатата го-
дина, има реализирано вкупно  70 крводари-
телски акции, при што се собрани вкупно
3143 крвни едници.Во споредба со 2008 го-
дина бележиме пораст од 582 единици  крв
или 19 крводарителски акции повеќе.
¦ успешна соработка со Трансфузиолошките

станици
¦ успешна соработка со волонтерите-моти-

ватори
¦ примени признанија за Општинската орга-

низација по повод 13 Ноември за реализи-
рани крводарувања.

¦ доделување на признанија 

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Реализирањи крводарувања по години

Единицата за одговор при катастрофи и во
минатата година зема активно учество во сите
вежбовно едукативни активности со што ја
подобтуваше својата подготвеност за интер-
венција .

Единицата за итни интервенции  учествуваше
на сите активности, показни вежби , и свечани
обележувања кои беа во организација на
Градскиот Црвен крст и ЦК на РМ

ЕДИНИЦАТА ЗА ИТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
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¦ Во соработка со Центарот за социјални
дејности на општина Кисела Вода на 163 се-
мејства и корисници на соц.помош им беше
поделена хуманитарна помош - пакети со
храна а на 30 семејства - корисници им беше
доделена помош во храна евидентирани во
Црвен крст Кисела Вода (молби).

¦ По повод Светскиот ден на Црвениот крст
што се одржа на градскиот плоштад беа по-
делени 10 пакети со храна на социјално за-
грозени семејства

¦ Беа поделени 90 вреќи брашно од 10кг. ди-
ректно доставувани до загрозените се-
мејства (хендикепирани, болни, стари ).

¦ Во соработка со АЛФА Банка по повод 23 мај
денот на волонтерите беа донирани 30 па-
кети  со храна на социјално загрозени се-
мејства, како и одржана едукација со вра бо-
тените за социјално-хуманитарните активно-
сти на Црвениот крст при што беа присутни
околу 50 вработени. Истите направија посета
на социјално загрозени семејства и лично им

Покрај предвидените програмски активности
се реализираа и многубројни работилници,
некои младинци беа поканети да присуству-
ваат и на семинари. Младите на Црвен крст
Кисела Вода со својата амбициозност се до-
кажаа и во работата во Црвениот  крст на Ре-
публика Македонија и Црвен крст на град
Скопје. 

¦ Предавање за ХИВ/ СИДА и СПБ во средните
училишта и Клубот на млади на Црвен крст
Кисела Вода 

¦ Дисеминациски сесии во средните училишта

ги подарија пакетите на семејствата.
¦ По повод Кампањата Денот на гладните се

вклучи подмладокот на ОО на ЦК на К.Вода во
сите основни училишта. Собрана храна и пре-
хранбени продукти.
По повод кампањата дечиња од градинките
Чекорче и Срничка го посетија Црвениот крст
Кисела Вода при што подарија облека и им
беше одржана мала дисеминација со запо-
знавање за кампањата.

¦ По повод неделата за грижа за старите лица
беа реализирани различни активности во со-
работка со локалните самоуправи на општи-
ните ; Аеродром, Кисела Вода, Студеничани,
Зелениково, ограноци на здружението во Ки-
села Вода и невладините организации Хума-
ност и Ангелчиња кои на денот  на пенз и-
онерите им подарија пригодни подароци. Во
севкупната активност учествуваа по два ле-
карски тима активисти на ЦК К.Вода кои оп-
фатија повеќе пензионери. Акцијата ме диумс-
ки беше покриена од А1 телевизија.

¦ Предавања за Прва помош во градинките 
¦ Младите на Црвен крст Кисела Вода при-

суствуваа на семинари организирани од
страна на Црвен крст на Република Маке-
донија:

¦ Младите во борба против  трговија со луѓе 
¦ Семинар за интензивна надградба на капа-

цитети 
¦ Семинар за вода и санитација 
¦ Учество со еден младинец на машки летен

камп организиран од страна на Црвен крст
на град Скопје , Мировниот корпус и Аме-
риканската амбасада.  

СОЦИЈАЛНО  ХУМАНИТАРНА
ДЕЈНОСТ

МЛАДИ
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ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА
ЦРВЕН КРСТ КИСЕЛА ВОДА ЗА 2009 ГОДИНА

Планирано 2009          Остварено 2009            %

Сопствени приходи 3,110,000.00 921,817.00 29.64
Приходи од Законот на Црвен крст 1,150,000.00 1,451,253.00       126.20
Приходи од проекти 185,184.00 105,000.00 56.70
ВКУПНО ПРИХОДИ 4,445,184.00 2,478,070.00        55.75

Расходи  за плата и надоместоци 1,604,184.00 1,613,855.00       100.60
Матерјални расходи 1,721000.00 450,867.00      26.20
Функционални расходи 1,120,000.00 385,285.00 34.40
Капитални расходи 290 000,00 236 755,00 81,64
ВКУПНО РАСХОДИ 4,445,184.00 2,450,007.00 55.12
РАЗЛИКА 0,00 28,063.00

ПРИХОДИ                           План 2009          Оствар 2009                 %

Пренесен дел од вишокот на приходите 
од минатата година 0.00                110,478.00          0.00
Приходи од регистрација на возила/
Закон за ЦК 1,150,000.00            1,451,253.00     126.20
Приходи од Прва помош 2,650,000.00               349,597.00        13.19
Донации/спонзорства 0.00                  20,200.00         0.00

План 2009          Оствар 2009                 %

Приходи од камати 10,000.00                         967.00             9.67
Приходи од чланарина 100,000.00                   21,690.00          21.69
Вонредни приходи 50,000.00                133,525.00       267.05
од мдруги проекти   85,184.00                105,000.00       123.26
Приходи од проекти 1,100,000.00                             0.00             0.00
Крводарителство 300,000.00                285,360.00          95.12

ВКУПНО ПРИХОДИ 4,445,184.00       2,478,070.00        55.75

РАСХОДИ                                        План 2009          Оствар 2009              %

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Нето плати 1,144,758.00            1,073,557.00     122.42
Придонеси од плати на вработени 459,426.00                 540,298.00    120.76
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 1,604,184.00        1,613,855.00  100.60

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ                        
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
Тековни трошоци, стрија, вода и др. 300,000.00                  51,442.00        17.15
Пошта,интернет, тел. и др. мат.расходи 474,000.00                161,498.50       34.07
Канцелариски и други  материал 230,000.00                  25,509.00        11.09
Поправка и одр. на возила, опрема и др        90,000.00                  44,078.00        48.98
Адвокатски хонорари 60,000.00                   24,500.00       40.83
Банкарска провизија 17,000.00                     9,043.00       53.19
Книговодствени услуги 50,000.00                   10,500.00       21.00
Други услуги 500,000.00                124,296.50       24.86

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ  1,721,000.00            450,867.00     26.20

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ                    
ДЕЈНОСТИ
Организација и развој
Седници на Извршен одбор 100,000.00                  81,884.00       81.88
Седници на Собрание на ООЦК 30,000.00                   25,993.50       86.65
Информација и комуникација (семинари)   30,000.00 0.00          0.00
Дисеминација 20,000.00 0.00          0.00
Здравствено-возпитна дејност 30,000.00                   30,000.00     100.00
Прва помош 100,000.00                  71,984.00        71.98

План 2009          Оствар 2009              %

Крводарителство 100,000.00                   16,868.00      16.87
Социјално - хуманитарна дејност 100,000.00                   13,369.00     13.37
Служба барање 20,000.00 0.00        0.00
Маркетинг 20,000.00 0.00        0.00
Финансии 20,000.00 0.00        0.00
Катастрофи 200,000.00 0.00        0.00
Меѓународна соработка 100,000.00 0.00        0.00
Учество на семинари и конференции 0.00                          890.00        0.00
Младина 100,000.00                 144,296.50   144.30

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Фонд за развој (ЦКРМ) 150,000.00 0.00         0.00

ВКУПНО ФУНК. РАСХОДИ                      1,120,000.00           385,285.00    34.40

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА
Купување канцелариски мебел
Купување на информатичка и др.опрема  

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Купување автомобил

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Реконструкција и рен. на гр. објекти 

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0,00                             0,00      0,00

ВКУПНО РАСХОДИ 4,445,184.00       2,450,007.00

Добивка за 2009 28,063.00

Остварени расходи за плата во 2009 година изнесуваат 65.87 %
Остварени материјални расходи 18.40 %
Остварени расходи на функција изнесуваат 15.73 %
Капитални расходи  0.00 %
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ЦЕНТАР
Општинската Организација на Црвен крст Центар - Скопје, во текот на извештајната го-

дина преку реализацијата на акциите и активностите кои што се во склоп  на програмските ак-
тивности и Програмата за работа во 2009 година, вложи постојани напори за разрешување и
реализирање на истите.

Активностите на полето на дисеминацијата се реализираа врз основа на Програмата
за работа на Општинската Организација на Црвен крст  Центар - Скопје за 2009 година.

Десиминацијата ја вршеа едуцирани кадри (волонтери, младинци). 
Како целни групи на слушатели беа опфатени главно ученици од основното и средното

образование.
Во текот на 2009 година се одржаа седум предавања со вкупно 140 слушатели.

¦ Тренинг за обука на ПИЕР едукатори на
тема ХИВ-СИДА  тројца младинци;

¦ Спроведени 26 акциии за мерење на крвен
притисок и шекер во крвта, холестерол и
триглицериди, во сите Основни исредни
училишта, четири градинки и неколку Ра-
ботни организации,при што учество зедоа
околу 1000 граѓани;

Недела на борба против срцево
садови заболувања

¦ Доставени типизирани предавања;
¦ Присуство на тројца подмладкари од ОУ

”Кирил и Методиј” на работилница.

Недела на борба против ракот  

¦ Доставено известување до работни орга-
низации за трибина која се одржа на ( во
Општина Центар)на тема (рано откривање,
дијагностика и соодветен третман на рак
на дојка);

¦ Доставени постери и типизирани преда-
вања во училиштата;

¦ ОУ “Димитар Миладинов”, одржано преда-
вање на ученици од седмо и осмо одделе-

ДИСЕМИНАЦИЈА

ЗДРАВСТВЕНО - ВОСПИТНА 
АКТИВНОСТ

ние на тема рак на белите дробови;
¦ ОУ “Кочо Рацин”, одржано предавање на

ученици од осмо одделение на тема рак
на белите дробови;

¦ ОУ “ЈХ Песталоци”, одржано предавање
на ученици од седмо и осмо одделение
на тема рак на белите дробови;

Во 2009 година, одржани се 10 курса
за прва помо за возачи, со вкупно 75 канди-
дати.

Во месец март за успешно и  навремено орга-
низирање на натпреварите по прва помош, до
сите Основни и  Средни училишта и  факултети
беа доставени пријави за учество на екипите за
натпреварот.

¦ Беше организиран едукативен семинар со
наставниците од Основните и Средните учи-
лишта ;

ПРВА ПОМОШ
¦ Беа организирани предавања со  прак-

тична настава на екипите кои се пријавија
за учество на натпреварот од страна на ле-
кари активисти на Општинската Организа-
ција на Црвен крст  Центар - Скопје;

¦ Во месец мај на кејот на Вардар (Маџир-
маало) се одржа 31-от натпревар по прва
помош. На натпреварот зедоа учество 11
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екипи од категријата на подмладок и 7
екипи во категорија младина. Екипите ра-
ботеа практично на три работни пункта,
со згрижување на  девет повреди. По за-
вршувањето на натпреварот, беа суми-
рани резултатите при што првото место
во категоријата подмладок и  припадна
на екипата од ОУ “ Кочо Рацин “.Во катего-
ријата младина првото место и  припадна
на екипата од ДСУ “ Јосип Броз Тито “. На
сите учесници им беа доделени дипломи
за учество на натпреварот, а на екипите
кои ги освоија првите три места им беа
доделени дипломи, пехари и  пригодни
награди; 

¦ На регионалниот натпревар по  прва
помош, кој се одржа во Градски парк во
Скопје Учество зеде екипата на СДУ
“Јосип Броз Тито” и го зазеде првото
место, учество зедоа и првите три пласи-
рани екипи во категоријата подмладок и
го зазедоа третото и четвртото место. Во
ОУ “Ѓорѓија Пулевски” во Скопје, се одржа
државно првенство, зеде учество екипата
од  СДУ “Јосип Броз Тито”од категоријата
на младина и го завзема првато место.

Општинската Организација на
Црвен крст Центар - Скопје, работејки
според Програмата и Оперативниот план
за 2009 година, се трудеше да ги оствари
сите зацртани задачи во овие документи.
Не може да не се спомнат  факултетите во
Општината во 2009 година покажаа огро-
мен интерес за спроведување на плани-
раните акции за крводарителство (оства -
рени околу 400 крводарувања),.

Од планираните 2266 крвни еди-
ници , Општинската Организација на
Црвен крст “Центар” - Скопје, оваа година
оствари вкупно 3 583 крвни единици. Во
2009 година беа планирани 84 крводари-
телски акции, а се остварени  83 акции во
сите средини, од кои 6 беа вонредни.

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Реализирањи крводарувања по месеци за 2009 година

ОО по повод 13 ти ноември, од страна на Црвен
крст на град Скопје доби награда за најуспешна ор-
ганизација во крводарителството за 2008 година.

СОЦИЈАЛНО  ХУМАНИТАРНА
ДЕЈНОСТ

Социјално-хуманитарната активност
во Општинската Организација на Црвен крст
Центар – Скопје, последниве години е најчу-
ствителната тема. Ова пред се се должи на сев-
купните економски состојби во општината и
пошироко (нередовни плати, стечаи, безрабо-
тица, ниски примања и слично),  дирекно и ин-
дирекно влијание врз безбедносната и соц и-
јалната положба на населението и условите во
кои се остваруваа активностите, беа многу
важни елемнти во нормалното и успешно из-
вршување на програмските активности .

¦ Во соработка со Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија и  Црвениот крст на
град Скопје и депото на Општинската
Организација на Црвен крст Центар -
Скопје, помогнато им е на семејства и по-
единци кои се нашле во положба за
потреба од социјална помош (со помош
во натура ), чии што домови беа опожа-
рени;

¦ Од собирни акции собрани се околу 700
кг. Облека и 120 пара детски обувки, кои
се поделени на лица кои имале потреба
од истите.
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¦ Тридневен тренинг за обука на пиер едукс-
тори, на тема ХИВ/СИДА и ППМ учество на
тројца младинци ;

¦ Промоција на хумани вредности работил-
ница 2 младинци;

¦ Семинар за едукација на младински моти-
ватори за крводарителство еден младинец;

¦ Семинар-работилница за подготовки и
дејствување при катастрофи еден младинец;

МЛАДИ

¦ Општинската Организација на Црвен крст
Центар - Скопје, согласно Календарот на ак-
циите и активностите на Црвениот крст на
Македонија, на Република Македонија , од 20
до 26 ноември 2009 година со пригодни ак-
тивности ја одбележи традиционалната “ Не-
дела на грижа за старите лица“ 

Превземени и реализирани 
активности:

¦ Општинската Организација на Црвен крст
Центар - Скопје, согласно Календарот на
акции и активности на Црвениот крст на Ма-
кедонија ја одбележува традиционалната
“Недела на солидарност “ од 1 до 7 јуни 2009
година.

¦ Подготвеното типизирано предавање го ди-
стрибуиравме во сите основни и средни учи-
лишта.

¦ Во месец октомври се дбележа Денот на глад-
ните, при што се превземени следниве:

1. Во акцијата е собрана помош во облека и
обувки и тоа : околу 500 кг. Облека и 100 пара
детски обувки.

2. 50.000, денари донација од градоначалникот 

¦ На 17.10.2009 година во соработка со уче-
ниците од ОУ “ Димитар Миладинов”, на-
правена е посета на домот за стари лица
во Злокуќани. На оваа средба учениците и
старите се дружеа околу два часа и притоа
учениците им подарија пригодни пода-
роци од име на Општинската Организа-
ција на Црвен крст Центар - Скопје и

¦ Комисијата за социјално – хуманитарна
дејност, во текот на 2009 година, во сора-
ботка со Меѓуопштинскиот центар за со-
цијална работа на општините на град
Скопје успешно работеше на откривање и
евидентирање на стари изнемоштени
лица и деца без родители.

¦ Учество на тимот за одговор при катастрофи
на Општинската организација на Црвен крст
Центар - Скопје, на зедничка вежба со тимо-
вите на Општинските организации на Црвен
крст од Скопје, Струга. 

¦ Поставување на шаторска населба на кејот на
Вардар, по повод одржувањето на Општин-
скиот натпревар за ПП;

¦ Одржана заедничка едукација со екипата на
ДСУ ”Јосип Броз Тито”, за укажување на прва
помош.

¦ Саем на невладини организации , еден
младинец;

¦ 8 мај учество на десет младинци на
штанд на Плоштад Македонија;

¦ Младинците одржааа шест едукативни
семинари со младинци од Средни учи-
лишта и шест во ОУ.

ТИМ ЗА ОДГОВОР ПРИ КАТАСТРОФИ
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ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА
ЦРВЕН КРСТ ЦЕНТАР ЗА 2009 ГОДИНА

Планирано 2009          Остварено 2009            %

Сопствени приходи 4,338,501.50 3,028,769.00 69.81
Приходи од Законот на Црвен крст 928,078.00 1,251,123.00       134.81
Приходи од проекти 31,460.00 4,941.00 15.71
ВКУПНО ПРИХОДИ 5,298,039.50 4,284,833.00        80.88

Расходи  за плата и надоместоци 924,692.50 968,628.00       104.75
Матерјални расходи 620,663.00 768,484.50       123.82
Функционални расходи 978,404.50 499,288.00 51.03
Капитални расходи 290,859.00 263,326.50 90.53
ВКУПНО РАСХОДИ 2,814,619.00 2,499,727.00 88.81
РАЗЛИКА 0,00            1,785,106.00

ПРИХОДИ                           План 2009          Оствар 2009                 %

Пренесен дел од вишокот на приходите 
од минатата година 3,396,187.00            2,483,420.50       73.12
Приходи од регистрација на возила/
Закон за ЦК 928,078.00             1,251,123.00     134.81
Приходи од Прва помош 579,000.00                 199,290.00       34.42

План 2009          Оствар 2009                 %

Донации/спонзорства 5,360.00                    2,900.00        54.10
Крводарители 348,000.00               336,630.00          96.73
Приходи од камати 15,314.50                    9,428.50          61.57
Вонредни приходи 26,100.00                    2,041.00            7.82

ВКУПНО ПРИХОДИ 5,298,039.50       4,284,833.00       80.88

РАСХОДИ                                        План 2009          Оствар 2009              %

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Нето плати 639,585.50                647,281.00     101.20
Придонеси од плати на вработени 285,107.00                321,347.00     112.71
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 924,692.50           968,628.00   104.75

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ                        
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
Тековни трошоци, стрија, вода и др. 150,000.00               269,423.00     179.62
Пошта,интернет, тел. и др. мат.расходи 242,248.00               233,570.50       96.42
Канцелариски и други  материал 33,144.00                  66,445.00     200.47
Поправка и одр. на возила, опрема и др        36,776.00                  62,259.00     169.29
Книговодствени услуги 44,714.00                  42,000.00        93.93
Банкарска провизија 12,839.00                    9,423.00        73.39
Осигурување на имот 7,806.00          0.00
Други услуги 16,398.00                     3,881.00        23.67
Договорни услуги 84,544.00                   73,677.00       87.15
ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ      620,663.00            768,484.50  123.82

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ                    
ДЕЈНОСТИ
Организација и развој
Седници на Извршен одбор 82,295.00                  88,665.00     107.74
Седници на Собрание на ООЦК 58,950.00                  56,931.00       96.58
Информација и комуникација (семинари)   60,490.00                     9,200.50        15.21
Здравствено-возпитна дејност 140.00
Прва помош 455,537.50                  85,058.50       18.67

План 2009          Оствар 2009              %

Крводарителство 100,076.50                118,134.00   118.04
Социјално - хуманитарна дејност 124,377.50                133,159.00   107.06
Маркетинг 24,450.00         0.00
Финансии 1,800.00
Меѓународна соработка проекти ЗРЗ 33,013.00        0.00
Новогодишни активности 14,185.00                     6,200.00      43.71
Младина 17,030.00        0.00

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Трансфери до основни организации на ЦК 8,000.00         0.00

ВКУПНО ФУНК. РАСХОДИ                          978,404.50           499,288.00    51.03

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА
Купување канцелариски мебел 105,831.50         0.00
Купување на информатичка и др.опрема  290,859.00       0.00

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Купување автомобил

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Реконструкција и рен. на гр. објекти 0.00               157,495.00        0.00        

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 290,859.00           263,326.50     90.53

ВКУПНО РАСХОДИ 2,814,619.00       2,499,727.00     88.81

Добивка за 2009 1,785,106.00

Остварени расходи за плата во 2009 година изнесуваат 38,75  %
Остварени материјални расходи 30,74  %
Остварени расходи на функција изнесуваат 19,97  %
Капитални расходи  10,54  %
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ЧАИР
Она што посебно е значајно за нас и што минатата година беше во фокусот на внима-

нието е проектот Интезивна надградба на капацитетите и проектот “Младите во борба против
трговијата со луѓе”.Преку ИНК-от успеавме да го зголемиме интересот за волонтирање и чле-
нување во Црвениот крст,како кај младите така и кај возрасните.Бевме присутни во сите четири
општини: Чаир,Бутел,Ч.Сандево и Ш.Оризари.

Активно работеа 3-те формирани клубови на младите воспоставивме повратни инфор-
мации за она што се реализираше на теренот.

Во рамките на оваа активност, реализирани се активности што беа предвидени со оператив-
ната програма за работа и од планираните 272 дарувања, реализирани се 1356 крвни единици
или по месеци тоа изгледа вака:

КРВОДАРИТЕЛСТВО

По повод 17-ти март,Денот на крвода-
рителството во Собранието на град Скопје
ЈП.Водовод и канализација,една од најактив-
ните организации која обезбедува најголем
број на крвни единици на свечен начин до-
дели признанија,благодарници и пригодни
подароци за своите крводарители.

Во ОУ.Рајко Жинзифов по повод
објавениот конкурс “Цвеќе за крводарите-
лот” беа доделени три награди. Клубот на же-
ните приредија куса програма и на пригоден
начин на крводарителите им го честитаа 17-
ти март.

Традиционално ОО на Црвен крст-
Чаир зеде учество на крводарителските
акции 26-ти Јули и 13-ти Ноември во органи-
зација на Црвен крст на град Скопје. За најдо-

бар мотиватор признание доби Душан Арго-
лоски.13-то ноемвриска награда добија д-р
Нусред Џафери за најистакнат крводарител и
мотиватор,а за најуспешна образовна инсти-
туција на полето на крводарителството гим-
назијата Зеф Љуш Марку.

Во 2009 година организирана беше и
крводарителска акција во Р.Албанија на која
крв даруваа 38 лица од нашата општина,со што
се зацврсти соработката со градот побратим
Корча. Спонзор на оваа акција беше Општи-
ната-Чаир.

Во периодот од јануари до декември  го-
дина најголем дел од активностите беа на-
сочени на помош на семејствата кои имаа
потреба од помош а кои се обратија во ОО на
Црвен крст-Чаир.

Црвен крст на град Скопје донираше
200 пакети со храна кои во соработка со Цен-
тарот за социални работи беа поделени на
200 социјално загрозени семејства од чети-
рите општини.

На четири опожарени семејства доде-
лена е помош во ќебиња, кујнски сетови,

СОЦИЈАЛНО ХУМАНИТАРНИ 
АКТИВНОСТИ

средства за хигиена, поволен текстил,дони-
рани од Црвен крст на град Скопје.Половен
текстил доделен им е и на 50 социјално загро-
зени семејства.

По пповод “Неделата на солидарноста” на
70 семејства,поделени се 700 кг. брашно дона-
ција од Црвен крст на град Скопје.

За 60 семејства од ридско планинските
предели с.Брест, с.Малино, с.Танушевци и
с.Љуботен дадена е помош во храна.Помош
добија и 45 инвалиди на трудот.
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По повод 7-ми Април за Специјалната бол-
ница за гинекологија и акушерство-Чаир,спро-
ведена е акција под мотото”Еден пакет многу
љубов”.Од ученичко-студенскиот дом “Пелаго-
нија” беа донирани 200 мекици што беа поде-
лени на болните и родилките 

По повод денот на жената 8-ми Март, Клубот
на жени при ОО на Црвен крст-Чаир го посетија
делот за онкологија и за болните поделија сокови
и прехрамбени продукти.

По повод Велигденските празници пред
црквата св.Ѓоргија во -Чаир беше организиран ак-
ција на месени солени и слатки теста во органи-
зација на Клубот на жени при ОО на Црвен
крст-Чаир и беа собрани парични средства кои
беа донирани на деветнаесет годишно момче кое
боледува од леукемија и кое требаше да патува
на операција за пресадување на коскена срж во
Лондон.

Традиционалната кампања “Денот на гладта
се организираше во текот на неделата од 16 до 22

октомври.
По повод верскиот празник Курбан Бајрам

беше поделена хуманитарна помош во храна за
селата Брест,Малино,Танушевци и Љуботен.

На 21 и 22 ноември ОО на Црвен крст Корча
Р.Албанија ја посети нашата ОО,тие по повод
празникотКурбан бајјрам поделија помош во
облека и детски играчки за 60 деца од седум го-
дишна возраст.Изборот на децата беше направен
во соработка со педагозите од ДГ.Браство, Сне-
жана и 11-ти Октомври.

По повод 3-ти декември Денот на лица со
хендикеп, стручната служба го посети Републич-
киот завод за рехабилитација на деца и младинци
во Топанско поле и за штитениците на заводот по-
дари 100 чоколади.Слична активност организи-
раше и Клубот на жени при ОО кои во соработка
со Активот на жени од општина Бутел посетувајки
го Заводот за рехабилитација на деца и млади во
Бања Банско и за штитениците од оваа установа
донираа прехрамбени продукти.

Во овој дел забележавме:

¦ Организирани се 11 предавања на тема
Крводарителство во гимназијата Зефљуш
Марку и Цветан Димов –опфатени се 180
слушатели.

¦ Во просториите на ОО беше одбележана
Неделата на срцевосадовите заболувања
при што се опфатени 40 слушатели.

¦ Во двете детски градинки пред вработе-
ните од ДГ.Снежана и 11-ти Октомври
одржани се предавања на тема Заушки за
50 слушатели.

¦ Од 1-8 Март одбележана е Неделата на
борбата против ракот.Во соработка со
ПЗЗ-Чаир организирани се 40 ЕХО. Во
рамките на оваа активност беше посетен
Институтот за раиологија и онкологија и
за 30 пациенти беа поделени сокови.

¦ Во Музејот на Македонија беа реализи-
рани бројни активности, предавања на
тема: Остеопороза за 40 слушатели. Ма-

ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТНИ 
АКТИВНОСТИ

мографија за 38 жени, паланиколау тест 28
жени. Сето тоа е реализирано во соработка
со ПЗЗ-Чаир,Гинекологија - Чаир и амбулан-
тата Млин Балкан. Во музејот се спроведе и
предавање на тема „Сексуално воспитување
кај младите“. 

¦ Се одбележа и светскиот ден на ПП со преда-
вање пред Клубот на жени-40 слушатели,а
младите учествуваа на централната манифе-
стација во организација на ЦК на град Скопје.
Во текот на оваа година се одржаа 26 курса и
оспособија и 376 лица по ПП за возачи.

¦ Организирани беа повеќе акции за мерење
на шеќер во крвта на повеќе пунктови. Пен-
зионерскиот дом - Лика Чопова, Општина -
Чаир, МЗ. Ш. Оризари, с.Побужје, с.Блаце при
што се опфатени 320 граѓани. Активностите
беа реализирани во соработка со Заводот за
здраствена заштита.

¦ Календарски се одбележа Неделата на борба
против пушењето и штетите од дрогата,како
и 1-ви декември Светскиот ден за борба про-
тив ХИВ/СИДА.

Во текот на 2009 година Клубот на млади реали-
зира голем број на активности кои допринесоа
за зголемување на капацитетите на младите.
¦ во рамките на ЦКА-ПХВ програмата на самиот

почеток на годината се спроведоа неколку
проекти и тоа:

¦ ”Обезбедување на 70 новогодишни пакет-
чиња преку собирна акција” за децата од со-
цијално загрозените семејства од ОУ.Рајко
Жинзифов и ОУ.Петар З.Пенко.”

¦ ”Подигање на свеста кај младите за заштита
на животната средина и корисно искористу-
вање на отпадот.”

МЛАДИ
¦ ”Посета на Кинотеката на Р.Македонија со де-

цата од Републичкиот завод за рехабилита-
ција.”

¦ ”Собирна акција во парични средства со која
се потпомогна набавката на темпометар во
Институтот по белодробни заболувања кај де-
цата-Козле.”

¦ ”Новогодишни подароци и забава за децата од
социјално загрозените семејства од ОУ.Никола
Вапцаров.”

¦ ”Посета на киното Рамстор со децата од Домот
за деца без родителска грижа 25-ти Мај.”
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¦ * младите оваа година успешно го спроведоа
32-от општински натпревар по ПП на кој уче-
ство земаа 14 екипи, 11 во категоријата на под-
младок и 3 екипи во категоријата на
мади.Првопласираната екипа од категоријата
на млади на републичкиот натпревар го освои
2-то место и се пласираше за учество на на-
тпреварот по ПП на главните градови од
Југоисточна европа кој во 2010 година ќе се
одржи во Р.Албанија.Првопласираната екипа
од категоријата подмладок на регионалниот
натпревар по ПП го освои 4-то место.

¦ Клубот на млади зема активно учество во рам-
ките одбележувањето на кампањатаа “За по-
среќно детство”.Младите продаваа вредносни
бонови на терен и во соработка со ОО од гра-
дот и Црвен крст на град Скопје организираа
хуманитарна забава со што младите собраа 13
000 денари кои заедно со преостанатите сред-
ства од ОО и Црвен крст на град Скопје се ис-
користија за децата сместени во дом семејства
на кои им беа поделени школски прибори.

¦ Во рамките на остварувањето на соработка со
невладиниот сектор Клубот на млади заедно со
НВО Триаголник организираа хуманитарен
турнир во пинг-понг на кој покрај натпреварот
младите имаа можност меѓусебно да се запо-
знат и со активностите кои ги реализираат
преку презентациите што ги направија.

¦ во рамките на ИНК програмата се реализра
проектот “Доколку сме повеќе,заедно можеме
многу” во кој младите земаа активно учество

така што спроведоа осум презентации на
Клубот на млади во основните и средните
училишта.Со овој проект се опфатија учи-
лиштата кои со новата територијална по-
делба на општините припаѓаат на наша
територија а целта ни беше да воспоставиме
и да ја зацврстиме соработката со
нив.(ОУ.Јане Сандански; ОУ.Цветан Димов;
ОУ.Лирија; ОУ.Тефејуз; ОУ.7 Марси; им.Зеф
Љуш Марку и СУГС.Арсени Јовков). 

¦ Младите кои доброволно сака да се приклу-
чат добија обука за изработка, документи-
рање и рализација на мали проекти.Оваа
обука ја поминаа вкупно 92 волонтери, а
потоа до реализираа проектот “Твојот мал
придонес за некого ќе биде голем,да им по-
дариме насмевка на децат од социјално за-

Речиси во сите активности што ги орга-
низираше ОО на Црвен крст-Чаир беа активно
вклучени жените, кои во организацијата на ЦК
завземаат значајно место и за нив со полно
право можеме да кажеме дека паралелно со
младите и тие се столбот на ОО.

Учествуваа и спроведоа голем број на
собирни акции.Присуствуваа и донираа само
во Скопје, туку и надвор од градот. Во два на-
врата го посетија Заводот во Бања Банско но-
сејки за децата облека, месени теста и сл.
Помош однесоа и во Преспа Р.Албанија во со-
работка со Активот на жените од општината
Бутел.

Воспоставија соработка со жените од
Сурдулица - Р.Србија и направена е траса за по-
тпишување на Повелба за соработка.

Нивните активности се забележани во
сите области на овој извештај.

КЛУБ НА ЖЕНИ

грозените семејства.” Со што успеава да со-
берат 34 415 денари со кои се набавија и
подарија новогодишни пакетчиња за 350
деца,како и 200пакетчиња по пат на дона-
ција кои се поделија во ДГ.Снежана 

¦ младите во последните месеци од годината
интезивно работеа на пректот “Младите во
борба против трговијата со луѓе”.Се спро-
ведоа вкупно 11 работилници во основ-
ните и средните училишта и еден форум
театар со што вкупно се опфатија 409 слу-
шатели.

¦ Во текот на годината младите интезивно
учествуваа и во одбележувањето на тради-
ционалните календарски активности  како
и на семинари, кампови, вежби идр.
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ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА
ЦРВЕН КРСТ ЧАИР ЗА 2009 ГОДИНА

Планирано 2009          Остварено 2009            %

Сопствени приходи 2,267,792.00 747,227.00 32.95
Приходи од Законот на Црвен крст 1,000,000.00 1,400,753.00        140.08
Приходи од проекти 60,000.00 103,160.00        171.93
ВКУПНО ПРИХОДИ 3,327,792.00 2,251,140.00 67.65

Расходи  за плата и надоместоци 1,523,692.00 1,041,800.00 68.37
Матерјални расходи 1,083,900.00 806,947.00 74.45
Функционални расходи 720,200.00 378,093.00 52.50
Капитални расходи
ВКУПНО РАСХОДИ 3,327,792.00 2,226,840.00 66.92
РАЗЛИКА 0,00                  24,300.00

ПРИХОДИ                           План 2009          Оствар 2009                 %

Пренесен дел од вишокот на приходите 
од минатата година 315,500.00         0.00
Приходи од кирии и закупнини
Пригоди од Локален буџет
Приходи од регистрација возила
/Закон за ЦК 1,000,000.00             1,400,753.00     140.08
Приходи од прва помош 2,000,000.00                 466,363.00       23.32
Донации/спонзорства 50,000.00                    85,465.00    170.93
Приходи  од ЦКРМ 177,792.00                243,200.00

План 2009          Оствар 2009                 %

Од проекти 60,000.00                103,160.00      171.93
Крводарители 117,792.00               140,040.00      118.89
Дисеминација
Фонд за развој
Приходи од камати 608.00
Приходи од чланарина 100,000.00                  39,200.00        39.20
Вонредни приходи
Приходи од други услуги 51.00

ВКУПНО ПРИХОДИ 3,327,792.00       2,251,140.00        67.65

РАСХОДИ                                        План 2009          Оствар 2009              %

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Нето плати 1,523,692.00                688,142.00       45.16
Придонеси од плати на вработени 353,658.00          0.00
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 1,523,692.00         1,041,800.00     68.37

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ                        
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
Тековни трошоци, стрија, вода и др. 109,000.00                   41,757.00        38.31
Пошта,интернет, тел. и др. мат.расходи 207,000.00                 158,138.00        76.40
Канцелариски и други  материал 57,900.00                   20,490.00        35.39
Поправка и одр. на возила, опрема и др       10,000.00                   14,258.00     142.58
Книговодствени и др. интел. услуги 70,000.00                   43,604.00        62.29
Банкарска провизија 30,000.00                      9,079.00       30.26
Осигурување на имот 35,000.00 0.00
Кредит и камата - НЛБ Тутунска банка 325,000.00                 305,032.00       93.86
Авторски хонорари/др.услуги за проекти/240,000.00                214,589.00        89.41

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 1,083,900.00            806,947.00         4.45

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ                    
ДЕЈНОСТИ
Организација и развој
Седници на Извршен одбор 60,000.00                   36,180.00       60.30
Седници на Собрание на ООЦК 35,000.00                   25,601.00       73.15
Информација и комуникација (семинари)   60,490.00                     9,200.50        15.21
Дисеминација 7,200.00          0.00

План 2009          Оствар 2009              %

Здравствено - воспитна дејност 11,245.00        0.00
Прва помош 300,000.00               189,872.00      63.29
Крводарителство 63,000.00                  19,888.00       31.57
Социјално - хуманитарна дејност 50,000.00                  68,516.00    137.03
Котизација за делегати во ЦК на РМ 120,000.00  0.00
Јубилеи и прослави 15,000.00  0.00
Катастрофи 17,000.00                         820.00       4.82
Меѓународна соработка 10,000.00  0.00
Младина 43,000.00                  22,071.00      51.33
Помошти, донации и др. давања 3,900.00
Фонд за развој (ЦК)

ВКУПНО ФУНК. РАСХОДИ                          720,200.00           378,093.00   52.50

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА
Купување канцелариски мебел
Купување на информатичка и др.опрема  

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Купување автомобил

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Реконструкција и рен. на гр. објекти 

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

ВКУПНО РАСХОДИ 3,327,792.00       2,226,840.00       66.92

Добивка за 2009 24,300.00

Остварени расходи за плата во 2009 година изнесуваат 46,78  %
Остварени материјални расходи 36,24  %
Остварени расходи на функција изнесуваат 16,98  %
Капитални расходи  %




