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Вовед во програма 2012 година

Изготвување на планови за работа  во текот на едeн ден, не-
дела, месец  и година се од голема важност за поединецот,
тимот и работната организација, а потоа преку истите полесно
ги сумираме резултатите, подготвуваме евалуација и изготву-
ваме проценка. 

Токму од таа причина Црвен крст на град Скопје во соработка
со Општинските организации кои дејствуваaт на територија на
град Скопје,  Карпош, Чаир, Гази баба, Центар и Кисела вода по-
следните неколку години изготвуваат печатена програма за
дејствување за наредната година која се доставува до соработ-
ниците, корпоративниот сектор, локална самоуправа, владини
и невладини организации со цел полесно промовирање на ра-
ботата на нашата организација  и можност за нивно полесно
вклучување во нашите активности  за олеснување на пробле-
мите во заедницата како и кординација на наши активности  со
други актери во заедницата. 

Нашето работење во текот на 2012 година ќе биде базирано на
визија на нашето  национално друштво, втемелано врз универ-

залните принципи, кое има моќ да го унапреди светот во кој
живееме преку промовирање на мир и толеранција, ефикасна
превенција, навремен одговор и соодветна поддршка за ран-
ливо население. 

Нашите програмски активности се зацртани преку Статегијата
2020 во трите стратешки цели:

1.  Заштита на животот и добрата на човекот и зајакнување на
активностите за опоравување од катастрофи и кризни со-
стојби

2. Унапредување на здравјето и безбедниот живот на луѓето
3. Унапредување на социјална вклученосот и култура на на-

насилство и мир
Сите програмски активности планирани во програмата за 2012
година ќе бидат реализирани со поддршка на волонтерите, на-
шиот клуч на успехот. Ќе продолжиме да ги евидентираме во-
лонтерските саати и нивното ангажирање во заедницата со цел
градење на  механизам преку кој ќе ги мотивираме нашите во-
лонтери за да се вклучат, да останат и да бидат дел од нашата
организација и да дадат свој придонес на оние на кои истата
им е потребна.  

Ќе продолжиме да бидеме пример во заедницата со добрите
практики и ќе продложиме да го мотивираме корпоративниот
сектор за општествената одговорност. 

Се надеваме дека преку промовирање на нашата работа,  токму
преку оваа програмата,  некој од  Вас ќе биде мотивиран да се
вклучи во нашата организација за да подобрите туѓ живот, да
практицирате акција на терен,  да промовирате принципи на
Црвен крст  и почитување на истите, да се вклучите во подго-
товки во случај на катастрофи, да станете крводарител, да на-
учите прва помош, да станете похумани од што сте сега  и многу
други нешта кои ги прави Црвениот крст. 

Бидете дел од нашето големо семејство.

Црвен крст на град Скопје
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Скопје

ДИСЕМИНАЦИЈА

Дисеминација или ширења на знаења за Движењето на
Црвениот крст и Црвената Полумесечина за нас претста-
вува најзначајна промоција за нашата работа, промови-
рање на амблемот и запознавање на населението со
активности кои ги превземаме во текот на целата година.
Пренесување на порака за историјатот на најголемата во-
лонтерска органи за ци ја во целиот свет, принципите кои се
водечки во нашата работа и меѓународното хуманитарно
право.

АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА РАМКА

L Организирање на предавања, семинари, едукации на раз-
лични целни групи во текот на целата година

L Вклучување во календарските  активности на Црвениот
крст на Р.Македонија

L Обезбедување на поддршка на Општинските организа-
ции коишто ги координира Црвениот крст на град Скопје
на полето дисеминација

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Од година во година се поголем е бројот на лицата кои се
запознаени со организацијата и со активности кои ги пре-
вземаме, а со тоа се зголемува и членството во организа-
цијата, бидејќи преку добри презентации и дозирани
информации потенцијалните членови полесно може да го
најдат своето место во организацијата. 

КРВОДАРИТЕЛСТВО

Црвен  крст  на  град  Скопје  на  полето  крводарителство
има улога за промоција и унапредување, како преку  двете
промотивни  крводарителски  акции  (26 Јули и 13 Ноември)
така и преку различни активности во координација со 5-те
ООЦК на територија на град Скопје и во соработка со други
организации.

АКТИВНОСТИ 

L Подготовка на Интегралниот годишен план за планирани
крводарителски акции на територијата на град Скопје за
2012 год. како дел од Интегралниот план на ниво на РМ;

L Активности со Клубот на крводарители и Клуб 25 на Црвен
крст на град Скопје во промоција и унапредување на крво-
дарителството;

L Организирање на двете промотивни крводарителски
акции на Црвен крст на град Скопје ( 26 Јули и 13 Ноем-
ври);

L Организирање на двете традиционални крводарителски
акции во соработка со Тоше Фан Клуб Форумот ( 25
Јануари и 05 Октомври);

L Соработка со други институции, локална самоуправа  и до-
натори за поддршка на полето крводарителството;

L Одбележување на Денот на крводарителите во РМ на 17
март;

L Одбележување на Светскиот ден на крводарителите на 14
Јуни;

L Промоција на крводарителството во руралните средини
на територијата на град Скопје;

L Организирање на спортски активности- натпревар за дру-
жење на крводарителите ( во текот на летото);

L Размена на искуства со други земји на полето крводари-
телство;

L Промоција на крводарителството кај помладата попула-
ција;

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Преку активностите кои ќе ги превземе Црвен крст на град
Скопје на полето крводарителство се очекува да се реали-
зира планот на обезбедување на единици крв за потребите
на Клиничките Центри со цел болните во секое време да
бидат снабдени со крв и крвни деривати
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ЗДРАВСТВЕНА 
ПРЕВЕНЦИЈА

Според препораките на Светската здравствена организа-
ција и другите здравствени субјекти превенцијата како зна-
чаен фактор во активности за спречување и појавата на
болести  е дел од активностите на Црвен крст на град
Скопје кој учествува во обуката на населението за спречу-
вање  на  болестите и промовирање на здрав начин на
живот. Овие активности Црвен крст на град Скопје ги реа-
лизира преку различни активности.

АКТИВНОСТИ 

L Одбележување на традиционални активности согласно
календарот на ЦК на РМ;

L Соработка  со  Министерството  за  здравство , другите
здравствени субјекти како и Здруженија на граѓани за по-
дигање на свеста  на  населението  за  значењето  на
здравјето  и здравиот начин на живот;

L Подготовка и печатење на материјали за подигање  на
свеста  на  населението  за  превенција  од различни бо-
лести;

L Организирање на здравствени предавања за различни
целни групи;

L Учество  на  медиумите  во  емисии  за  информирање на
населението за превенција од различни болести;

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Подигање на свеста на населението за значењето на
здравјето, водењето здрави навики на живот и здрава ис-
храна

Скопје

ПРВА ПОМОШ
Првата помош е доктрина преку која се  обезбедува ефек-
тивна и брза интервенција која помага  да  се  редуцираат
сериозни  повреди  и  да  се подобрат шансите за преживу-
вање. Црвен крст на град Скопје ова го постигнува преку
различни активности во сферата на Првата помош.

АКТИВНОСТИ 

L Организирање на обуки по прва помош за вработените
во  работните  организации,  институции, фирми и др.;

L Иницијатива за воведувањето на првата помош во наста-
вата по училишта и факултети;

L Учество на општинските и државниот натпревар по Прва
помош;

L Организирање  на  Градски  натпревар  по  прва помош
за подмладокот (крајот на мај);

L Подготовка  и  учество  на  Натпревар по  прва помош на
главните градови на земјите од Југоисточна Европа (
април- септември);

ПРОЕКТ „ПРОМОЦИЈА НА ХИГИЕНА – ХИ-
ГИЕНА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ”
L Реализација на едукативни работилници за Промоција

на хигиена во училиштата каде Црвениот крст има
свои Клубови за едукација и превенција и во Центарот
за поддршка на образованието и заедницата на бегал-
ците и барателите на азил во Шуто Оризари (Јануари
и Февруари).
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ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Преку различни активности и промоција на првата помош
во различни средини да се подигне свеста на населението
за значењето на првата помош како доктрина која е по-
требно, да се знае и практикува во секојдневниот живот, а
преку тоа и намалување на повредени и настрадани во раз-
лични ситуации.

L Одбележување  на  Светскиот  ден  на  првата помош (вто-
рата сабота во месец Септември);

L Одбележување на Светскиот ден на сеќавање на жртвите
од сообраќајни несреќи -20 Ноември, во соработка со
РСБСП;

L Промовирањето  на  првата  помош  преку  училишните
кабинети за едукација и превенција.

ПОДГОТВЕНОСТ И
ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ 

КАТАСТРОФИ
И покрај напорите да се намалат ризиците од природните
катастрофи и катастрофите предизвикани од човекот, заче-
стеноста и влијанието на катастрофите се очекува да се зго-
лемат во целиот свет. Во последно време актуелни се и
климатските промени, кои предизвикуваат топлотни удари,
поплави, долготрајни суши, промени во вегетацијата и
други последици за човекот и неговата околина. Сето ова
ја нагласува потребата за оспособување на Организацијата
со човечки и материјални ресурси за спасување на човеч-
ките животи ,намалување на страдањата, штетите и загу-
бите, заштита и поддршка на населението кое е погодено
од катастрофа.

АКТИВНОСТИ 

L Подигање на свеста на граѓаните, посебно на младите и
лицата со посебни потреби, општо за катастрофите,
последиците од нив, нивна заштита и самозаштита.

L Активностите на овој план ќе се реализираат континуи-
рано преку едукативни материјали, предавања, тренинг
вежби и кампањи

L Изработка на семен план за првите 72 часа за справување
при евентуални катастрофи. Семејниот план ќе се изра-
боти  до крајот на јуни 2012 година.

L Обезбедување на материјални резерви за итни состојби
и нивно ефикасно користење за обезбедување на под-
дршка секаде и секогаш кога таа е потребна

L Унапредување на партнерскиот однос со Градот Скопје,
Регионалниот ЦУК и ДСЗ на град Скопје и други субјекти
во градот

L Изготвување на Оперативна програма за климатските
промени

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

L Оспособување на Организацијата за соодветно и на-
времено дејствување при катастрофи и кризи.

L Поголема координација и поддршка од Градот Скопје
и други субјекти

L Ублажување на последиците од климатските промени.

Скопје



7

ТИМ ЗА ОДГОВОР ПРИ КАТАСТРОФИ
Во Црвениот крст на град Скопје функционира Тимот за одговор
при катастрофи, важен сегмент за реализирање на програм-
ските активности од областа на катастрофите. Тимот е составен
од волонтери, оспособени за давање на прва помош,транспорт
на повредени, правење на проценка при катастрофи, подигање
на камп населби со целосна инфраструктура, логистика и сл. 

За едукација, тренинг вежби, симулативни вежби, опремување
со лична и колективна опрема на Тимот ќе биде изготвена по-
себна програма.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

L Промовирање на организацијата
L Подобрен имиџ на организацијата
L Безбеден престој на посетителите-љубители на плани-

ната Водно и Кањонот  Матка.

ТИМ ЗА СПАСУВАЊЕ НА ПЛАНИНА

Планинско спасителната станица на Водно функционира 6 го-
дини, а планинско спасителната станица во Кањонот Матка
функционира 2 години. За безбедноста на поситителите на
Водно и Матка се грижат околу 20 спасители оспособени и
опремени со лична и колективна опрема . Од 2011 година пла-
нинските спасители на град Скопје ја обезбедуваат и жичницата
на Водно.

Планинските спасители ќе дадат придонес за екологијата и за-
штитата на животната средина и заштита од пожари на Водно и
Матка.

Во текот на 2012 година ќе продолжат активностите за по-
стојано дооспособување на планинските спасители, проширу-
вање на тимот со нови членови и нивно опремување со лична
и колективна опрема.

СОЦИЈАЛНО 
ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ
Со сите човечки и материјални ресурси, Црвениот крст на
град Скопје  и во 2012 година максимално ќе се ангажира
во подобрување на квалитетот, транспарентноста и гра-
дење на нов пристап во реализирање на социјално-хума-
нитарните активности. Ќе продолжиме да градиме
партнерски однос со Градот Скопје, владини и невладини
организации и компании за поддршка и имплементација на
активностите од социјално-хуманитарната дејност како и
Обезбедување на хуманитарна помош, преку донации и
проекти. 

Примарна цел ќе биде подобрување на животот на ранли-
вите целни групи и заштита на нивното достоинство.

L Зголемени капацитети со човечки и материјални ре-
сурси за ублажување на потребите на ранливите целни
групи

L Подигање на општото мислење, за проблемот на сиро-
маштијата, како и свеста за помош и поддршка на ран-
ливите групи

АКТИВНОСТИ

Грижа за стари лица 

L Обезбедување на секојдневни услуги за грижа на 60 стари
лица во домашни услови;
L Одбележување на Неделата на грижа за старите лица (15-

21 Ноември);
L Водење на евиденција на стари лица кои добиваат услуги

и материјални средства од Црвениот крст на град Скопје;
L Организирање на обука за волонтери за работа со стари

лица (Септември);
L Организирање на средби со претставници од локалната

самоуправа заради размена на информации поврзани со
старите лица и развивање на меѓусебна соработка на ова
поле;

L Реализација на активности за мобилизирање на средства
од бизнис секторот, наменети за старите лица;

L Одбележување на 2012 година како година на Активно
стареење со реализација на активности за промовирање
на активното стареење.

Скопје
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Пункт за бездомници

L Обезбедување на хигиенски, здравствени и психо-
социјални услуги за бездомниците.

L Привремено згрижување и гржеа за бездомниците
кои поради здравствени и/или психосоцијални по-
треби  неопходно е да добијат  привремено згрижу-
вање до надминување на состојбата.

Заеднички развој на заедницата 

L Организирање на работилници и средби за лицата
вклучени во проектот  за едукација и размена на
информации со цел вршење на заедничка брза про-
ценка во заедницата.

L Подготовка на микро проект за разрешување на
приоритетни потреби на ранливата заедница и не-
гова имплементација. 

Донирање на облека

L Отварање на пункт за селектирање, складирање и
делење на донираната облека.

L Организирање на собирни акции за донирање на
облека на локално ниво, во компании и во сора-
ботка со веб страната за мода fancy.mk.

L Создавање на систем за ангажирање на волонтери
во пунктот за облека.

Кампањи
L Организирање на кампањата  „Разбудете се хумани

4” во соработка со Студио Модерна и собирање на
душеци кои ќе бидат наменети за институции и ор-
ганизации кои се грижат за ранливи целни групи
(октомври – ноември);

L Организирање на кампањата „Донирајте за повеќе
насмевки на детските лица„ во соработка со Промес
за собирање на средства наменети за деца на кои
им е потребна помош;

L Одбележување на традиционалните хуманитарни
активности согласно Календарот на активности на
ЦКРМ. 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

L Подобрен е квалитетот на живот на старите лица опфатени
со проектот „Грижа за стари лица во домашни услови”;

L Намалена е ранливоста на лицата соочени со социјален
ризик;

L Зголемен е бројот на волонтери во социјално-хуманитар-
ните активности и зајакнати  се капацитети на волонтерите;

L Зголемен е капацитетот на Црвен крст и локалната за-
едница за заедничка проценка во заедницата и даден е
придонес во решавањето на приоритетните проблеми во
локалната заедница

L Подобрена здравствена и психосоцијалната состојба на
бездомниците кои ги користат услугите во Пунктот за без-
домници

L Зајакната е партнерската соработка со локалната заедница
и бизнис секторот во обезбедувањето на помош и под-
дршка на ранливите целни групи на население;

Црвен крст на град Скопје во 2012 година своите сили ќе ги на-
сочо во зголеменување на човечки капацитети и материјални
ресурси за ублажување на потребите на ранливите целни групи
како  и подигање на општото мислење, за проблемот на сиро-
маштијата,  важноста за подршка и помош на ранливите групи.

Скопје
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ЦРВЕН КРСТ ВО АКЦИЈА-
ПРОМОЦИЈА НА Х УМАНИ
ВРЕДНОСТИ (ЦКА-ПХВ)

Промовирање на култура на дијалог како основа за интер-
културно општество преку промовирање на вредностите на
ЦК и промовирање на активни знаења како основа за акти-
вен пристап кон животот. 
Примарна  цел на ЦКА-ПХВ е вклучување на младите со раз-
лична етничка припадност во заеднички проекти за из-
градба на взаемното разбирање, толеранцијата и културата
на дијалог. Но подцели се создавање на дисеминациски
модел за работа со младите, промоција на културата на
дијалог, поврзување на дисеминацијата и хуманитарните
акции, регрутирање на нови волонтери во Црвениот крст
преку промоција на хумани вредности, промовирање на кул-
турата како систем од вредности и промовирање на активен
приод кон животот. 

АКТИВНОСТИ 

L Еднодневна работилница за обука на 10 дисеминатори за
одржување на сесиите за дисеминација во своите ООЦК

L Одржување на 10 еднодневни дисеминациски сесии за
младинците во сите ООЦК на територија на град Скопје од
страна на обучените дисеминатори.

L Одржување на 10 еднодневни работилници за ЦКА-ПХВ
обука на младинците, кои претходно ги поминале сесиите
за дисеминација, за препознавање на потребите на заедни-
цата, за изработка и документација на мал проект за доб-
робит на заедницата.

L Перид од три месеци во текот на кои младинците стекна-
тите знаења ги претвораат во акција и изработуваат мали
проекти за добробит на заедницата во која што живеат.

L Учество на тродневна финална ЦКА-ПХВ работилница со
младинците кои се автори на најуспешните проекти. 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

L 10 дисеминатори обучени за одржување на ЦКА-ПХВ ди-
семинациски сесии по ООЦК

L 10 одржани ЦКА-ПХВ дисеминациски сесии по сите
ООЦК на кои присуствувале 270 младинци

L 10 одржани ЦКА-ПХВ обуки за препознавање на потре-
бите на заедницата, изработка и документирање на про-

екти кои присуствувале 300 младинци
L Подготовка на 25 мали проекти за добробит на заедни-

цата
L Младинци и дисеминатори присутни на финалната ра-

ботилница, направена евалуација на целиот циклус,
изготвени леток, драма, филм и брошура. 

Скопје
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МЛАДИ НА ЦРВЕН КРСТ
НА ГРАД СКОПЈЕ

ПРЕКУ МАЛИ НЕШТА ДО ГОЛЕМИ НАСМЕВКИ- мото на клубот
на млади на Црвен крст на град Скопје кое низ  години ги
води младите во релизација на бројни активности. Со годи-
ните изминати зад нас , малите нешта веќе прераснаа во го-
леми дела во кои се проткајани многу волонтери. Со истото
мото , но со нови сили продолжуваме во насока на реализа-
ција на нашата цел-  Подигање на свеста кај младите луѓе за
хуманитарна активност, социјална одговорност како и нив-
ното регрутирање во редовите на организацијата, преку клу-
бот на млади на Црвен крст на град Скопје.

Клубот на млади ќе креира и реализира посебна програма која
потекнува токму од волонтерите и истата ќе биде реализирана
преку бројни креативни работилници, собирни акции, едука-
ции и сл. кои ќе бидат реализирани со целни групи кои имаат
потреба од помош, но и потреба од дружење и поддршка во
едукативниот процес. 

Во текот на 2012 година активности ќе реализираат и волонте-
рите од Клуб 10 под мотото НАСМЕВКАТА МЕНУВА СЕ. Младите,
водени од искуствата и емоциите од летниот камп за психосо-
цијална поддршка на деца со вродени срцево садови заболу-
вања, иницираа формирање на Клуб 10 чии програмски
активности се во насока на помош и поддршка кон оваа кате-
горија деца, но и проширување на активностите со деца и
млади од маргинализирани и ранливи социјални групи.

АКТИВНОСТИ 

Водени од нашата мисија, клубот на млади ќе реализира низа
календарски активности насочени кон различни целни групи.
Во периодот Јануари- Април ќе бидеме насочени кон :

L Организирање на хуманитарниот концерт Љубовни ноти
4 во соработка со МБУЦ Илија Николовски Луј - Скопје. Со-
браните средства ќе бидат наменети за поддршка на ран-
лива група.

L Реализација на едукативни предавања за полезноста од
навремена превенција кај младите како чекор кон превен-
ција од срцево садови заболувања преку организирање
на работилници и изработка и дистрибуција на пропаган-
ден материјал во соработка со Кардиохирургија Филип
Втори

L Посета на клиниката за онкологија и торакална хирургија,
подготовка на подароци за лицата оперирани од карци-
ном во рамките на одбележување на неделата за борба
против ракот и во пресрет на прзаникот на жената 8-ми
март. Со активноста ќе дадеме поддршка на лицата опери-
рани од канцер 

L Реализација на активноста Недела на Солидарност преку
која ќе се обезбеди помош за ранлива група граѓани (со-
цијално загрозени семејства и лица со посебни потреби)

Во наредниот квартален период Мај-Август 2012 година ак-
тивно ќе се вклучиме во:

L Одбележувањето на Светскиот ден на Црвениот крст и
Црвената полумесечина 8-ми Мај

L Светскиот ден на крводарителството 14 Јуни

За летниот период ќе биде изготвена посебна програма преку
која младите ќе се активираат и во овој период од годината.

Периодот Септември - Декември 2012 година се насочуваме
кон:

L Учество во активностите по повод Светскиот ден на прва
помош

Скопје
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L Собирни и продажни акции за одбележување на кампа-
њата по повод Денот на гладта

L Одбележување на неделата на млади со промотивни ак-
тивности и собирни акции

L Реализација на едукативни сесии на тема Младите во
борба против трговија со луѓеОдржување обука мла-
динци во училиштата каде имаме клубови за едукација и
превенција

L Одбележување на Светскиот ден за борба против
ХИВ/СИДА на 01 Декември и организирање на централ-
ната манифестација

L Eдукации на повеќе целни групи од страна на нашите об-
учени тренери и пиер едукатори 

L Посета на домот за стари лица Мајка Тереза во Злокуќани

L Реализација на активноста Новогодишна елка на желби и
собирна акција Млади за млади во маркетот во ТЦ Рам-
стор; Делење на пакетчиња;

И во тековната 2012 година ќе ја продолжиме соработката со
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во насока на со-
цијализација и поддршка на децата сместени во згрижувачки
семејства како и реализација на програма за штитениците од
дневните центри за лица со посебни потреби и церебрална
парализа.

Скопје

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

L Зголемен број на волонтери и активности (зајакнување на
капацитетите на клубот)

L Подобра социјализација и интеграција со младите од раз-
лични средини и целни групи

L Добар проток на нови идеи 
L Стекнување на здрави животни навики, пренесување на

стекнатите знаења преку неформална едукација

СЛУ ЖБА БАРАЊЕ

Барањето на настраданите и исчезнатите, прибирањето на
информации за лицата како и спојување на лицата од раз-
двоени семејства во случај на некоја катастрофа, природна
или пак предизвикана од фактор човек, е хуманитарна актив-
ност која ја реализира служба барање. 

АКТИВНОСТИ 

L Доедукација на постоечкиот кадар
L Обука на нови волонтери за служба барање
L Зајакнување на капацитетите на Општинските организации

на Црвен крст на територија на градот Скопје



12

АКТИВНОСТИ 

L Спроведување на секундарната и терцијалната
здравствена заштита која се остварува во соработка

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

L Преку програмата  се овозможува и очекува подобру-
вање на животните услови на оваа ранлива категорија
луѓе, а со тоа и помош на Република Македонија во спра-
вување со проблемите на истата.

Скопје

ЦЕЛ 

L Обезбедување квалитетна примарна здравствена заштита
на бегалците, барателите на азил и други лица под хумани-
тарна заштита како и логистичка асистенција во делот на
дистрибуција

Црвениот крст на град Скопје како партнер на Висо-
киот Комесаријат за Бегалци при Организацијата на
Обединети Нации,а согласно законот за баратели на
азил( Јуни 2003 год) и во тековната 2012 продолжува
со имплементирање и реализација на проектот:
Помош во здравство и логистичка асистенција на бе-
галците во Р.Македонија.Бројот на лицата опфатени со
оваа програма заклучно со Септември 2011 год.изне-
сува 1158 бегалци.

ПОМОШ ВО ЗДРАВСТВО И
ЛОГИСТИЧКА АСИСТЕН-
ЦИЈА НА  БЕГАЛЦИТЕ ВО 
Р.МАКЕДОНИЈА - УНХЦР
ПРОЕКТИ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

L Капацитетите на Општинксите организации ќе бидат
зајакнати, нови волонтери обучени за овие активности
како и постоечки волонтери и професионалци ќе бидат
со освежено знаење за побрза реакција во случај на не-
која катастрофа. 

со Здравствените домови, болниците и Клиничкиот
центар.

L Набавка и дистрибуција на лекови,
L Обезбедување помошни медицински материјали, разни

ортопедски помагала (појаси, ортопедски чевли и
влошки, корсети, подпазувни помагала), очила и кон-
тактни леќи, апаратчиња за слух.

L Стоматолошка здравствена заштита
L Дистрибуција на хуманитарна помош на лицата од ин-

терес
L Превентивна здравствена заштита и едукација ( за за-

разни болести,репродуктивно здравје )
L Едукативни сесии за причините и последиците од Ту-

беркулозата, ХИВ, Сексуално преносливи болести
L Психолошко советувалиште и психолошка поддршка на

бегалците и барателите на азил
L Продолжување на примарната здравствена заштита на

бегалците и барателите на азил во Р.Македонија во ам-
булантата во Шуто Оризари 
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ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

L Зголемен бројот на деца во редовниот образовен процес,
како и зголемен  квалитетот на образование

L Намалување на ранливоста на заедницата
L Обезбедени потребните средства за задоволување на по-

требите на заедницата на баратлите на азил (хигиенски па-
кети и други социјални прехрамбени и непрехрамбени
пакети)

Скопје

ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ЗАЕДНИЦАТА НА БЕГАЛЦИТЕ

ЦЕЛ 

L Целта на центарот за поддршка на бегалците е да обезбеди
мултидисциплинарна континуирана поддршка, која
вклучува зголемен квалитет на образованието, психосо-
цијално советување, организирање на курсеви и обуки за
стручна квалификација  и доквалификација, изработка на

Активност Временска рамка Активност Временска рамка
Дистрибуција на хигиенски пакети
(согласно СОП на УНХЦР) Јануари- Декември Одбележување на календарските ак-

тивности на Црвениот крст, преку ак-
тивности креирани во едукативниот
центар и игралната

Јануари- Декември
Дистрибуција на НФИ и ИСК (со-
гласно барањата и потребите на ли-
цата)

Јануари- Декември

Теренска посета на семејствата и пси-
хосоцијална поддршка

Континуирано (согласно
барањата и потребите на

лицата)

Поддршка на целокупната попула-
ција која е редовно вклучена во об-
разовниот процес (основно
образование, средно образование,
факултет) преку активностите на еду-
кативниот центар и контакти со учи-
лишните служби и родителите

Јануари- Декември
Подготовка на децата на предучи-
лишна возраст за запишување во 1
одд преку активностите во игралната

Јануари- Декември

Запишување во 1 одд Мај- Септември Креативни, рекреативни, кулутрно-об-
разовни работилници и екскурзии Јануари- Декември

Запишување на ученици во 
1 година средно Јуни

Логистичка поддршка на специфични
случаеви Јануари- Декември

Одбележување на Светскиот ден на
бегалците Јуни Изработка на проекти за вработување

и самовработување на лицата од ин-
терес Јануари- Декември

Запишување на студенти во 1 година
Сеоптември

Одбележување на  Светскиот ден
на борба против ХИВ/ СИДА

Организација на обуки и курсеви за
стручна квалификација и доквалифи-
кација на лицата од интерес

Јануари- Декември

проекти кои имаат за цел активно вклучување на лицата од
интерес на пазарот на трудот, како и активности кои се раз-
виваат во соработка со бегалците и барателите на азил, а
одговараат на нивните потреби и барања

L Зголемена свест на заедницата за општествената и социјална
одговорност

L Зголемен број на вработени лица во разни организации
L Зголемен број на лица кои започнале сопствен бизнис
L Зголемен број на  лица кои се стекнале со одредена квали-

фикација
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Скопје

ИНФОРМИРАЊЕ И 
КОМУНИЦИРАЊЕ

Информирање и комуницирање на Црвениот крст на град
Скопје со јавноста и правилно пренесување на информа-
ции се клучни за разбирање на нашиот идентитет и пре-
познавање на нашата работа. Преку инфомирањето
обезбедуваме транспарантност во нашето работење, а со
тоа полесно го пронаоѓаме нашето место во општеството.  

Континуирано сме насочени кон подобување на инфор-
матички механизми со цел уште подобро промовирање
на вредности на Црвениот крст за полесно препознавање
на нашата работа од страна на корпоративниот сектор,
владини и невладини иснтитиции како и граѓани на гра-
дот Скопје со цел подобрување на животот на ранливо
население. 

АКТИВНОСТИ 

L Издавање на план, програма за работа за наредна година
Црвен крст на град Скопје и 5-те Општински Организации
кои ги координира Црвениот крст на град Скопје

L Издавање на годишен извештај на работа на Црвен крст на
град Скопје и 5-те Општински Организации кои ги коорди-
нира Црвениот крст на град Скопје 

L Издавања на два броја на Општествено хуманитарниот ма-
газин Нова димезнија во кој се прикажани сите активности
и кампањи кои ги реализираме со голем број на волонтери,
два пати во текот на годината

L Редовно ажурирање на веб страната со нови инфомации
за реализирани активности во текот на целата година

L Редовно испраќање на информации од сите оддели до
електронскиот весник на Црвен крст на Р.Македонија кои
се дистрибуира до 50.000 адреси 

L Архивирање на сите настани, кампањи од нашето рабо-
тење во текот на целата година

L Организирање на прес конференции за промовирање на
одредени кампањи

L Редовно испраќање на информации до сите медиуми, печа-
тени и пишани во текот на целата година 

L Гостување во контакни емисии со цел промовирање,
најавување на активности и и повик на граѓани за нивното
вклучување во текот на целата година.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

L Преку реализација на горенаведените активности Црве-
нит крст на град Скопје ќе биде поблиску до граѓаните,
а со тоа и имиџот на Црвениот крст на град Скопје ќе
биде подобар. 

ЕУ ПРОЕКТИ

L Следење на повици во Европските фондови, подготовка
на предлог проекти и аплицирање.

L Градење на партнерства со др. организации и институ-
ции во Р. Македонија и во Европа; 
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ФИНАСОВ ПЛАН НА ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ  ЗА 2012 ГОДИНА

Скопје

ПРИХОДИ 43,195,000.00 42,565,000.00
Сопствени приходи 13,705,000.00 13,260,000.00 31.15
Приходи од Закон на ЦК 1,700,000.00 1,300,000.00 3.05
Приходи од проекти 17,790,000.00 18,005,000.00 42.30
Дополнителни приходи 10,000,000.00 10,000,000.00 23.49
Вкупно приходи 43,195,000.00 42,565,000.00 100.00

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 2,782,944.00 2,799,204.00 6.58
МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 4,662,000.00 4,577,000.00 10.75
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 25,750,056.00 25,188,796.00 59.18
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10,000,000.00 10,000,000.00 23.49
ВКУПНО РАСХОДИ 43,195,000.00 42,565,000.00 100.00
РАЗЛИКА 0.00 0.00

П Р И Х О Д И

74 ПРИХОДИ Буџет 2011 Буџет 2012 %
Пренесен дел од вишокот на приходите од минатата година
Приходи од кирии и закупнини 600,000.00 960,000.00 160.00
Пригоди од Локален буџет
Приходи од регистрација возила
/Закон за ЦК 1,700,000.00 1,300,000.00 76.47
Донации/спонзорства 
(Весник, Солодарност) 100,000.00 100,000.00 100.00
Приходи  од ЦКРМ-Германски ЦК 0.00 200,000.00 0.00
Од проекти, млади 0.00 200,000.00 0.00
Од други проекти 2,700,000.00 2,500,000.00 92.59
Проекти-Катастрофи-локална 
самоуправа 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
УНХЦР 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
ПХВ ЦКА 280,000.00 1,500,000.00 535.71
ПХВ Град Скопје 400,000.00 0.00 0.00
ПХВ Турска полумесечина 1,390,000.00 0.00 0.00
ПХВ Сопствени 20,000.00 0.00 0.00
Приходи од камати 5,000.00 5,000.00 100.00
Приходи од курсеви-Прва помош 500,000.00 300,000.00 60.00
Вонредни приходи 500,000.00 500,000.00 100.00
Приход-Струга 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
Дополнителни средства 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

ВКУПНО ПРИХОДИ 43,195,000.00        42,565,000.00 98.54

Р А С Х О Д И

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ Буџет 2011 Буџет 2012 %
Бруто   плати 2,782,944.00 2,754,204.00 98.97
Јубилејни награди
Отпреминина за пензија 0.00 45,000.00 0.00

ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК
Персонален данок од надоместоци
(дневници, јубилејни награди)

ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТИ 2,782,944.00 2,799,204.00 98.97

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА Буџет 2011 Буџет 2012
Трошоци за учество во расходите 
во ДХО-Скопје 380,000.00 300,000.00 78.95
Електрична енергија Струга 900,000.00 1,000,000.00 111.11
Електрична енергија Водно 60,000.00 150,000.00 250.00
Трошоци за вода Струга 400,000.00 300,000.00 75.00
Ѓубретарина Струга 70,000.00 80,000.00 114.29
Затоплување-нафта-Струга 200,000.00 200,000.00 100.00

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
Пошта 60,000.00 60,000.00 100.00
Телефон и телефакс Скопје 350,000.00 350,000.00 100.00
Телефон и телефакс Струга 60,000.00 60,000.00 100.00
Телефон и телефакс Водно 20,000.00 15,000.00 75.00
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Скопје

Интернет
Гориво 200,000.00 200,000.00 00.00
Трошоци за регистрација возила 50,000.00 50,000.00 100.00
Други расходи за транспорт(патарина,
миење коли,  лепење гуми) 20,000.00 20,000.00               100.00

МАТЕРИЈАЛИ
Канцелариски материјал 160,000.00 150,000.00 93.75
Претплата за списанија 30,000.00 30,000.00 100.00
Материјали за АОП 30,000.00 30,000.00 100.00
Пијалоци и прехрамбени продукти       150,000.00 100,000.00 66.67
Средства за хигиена 50,000.00 50,000.00 100.00
Издатоци за репрезентација 100,000.00 100,000.00 100.00
Други материјали 50,000.00 50,000.00 100.00

ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
Поправка и одржување возила 50,000.00 30,000.00 60.00
Трошоци за одржување опрема 20,000.00 20,000.00 100.00
Трошоци за одржување зградите
ТроШоци за ПП Апарати 30,000.00 30,000.00 100.00
Одржување на софтвер и хардвер 30,000.00 30,000.00 100.00

ДРУГИ  ДОГОВОРЕНИ УСЛУГИ
Адвокатски хонорари 72,000.00 72,000.00 100.00
Банкарска провизија 50,000.00 50,000.00 100.00
Осигурување на имот 70,000.00 50,000.00 71.43
Други услуги 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
Наемнина
ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 4,662,000.00 4,577,000.00 98.18

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ
Организација и развој
Седница на Извршен Одбор 100,000.00 100,000.00 100.00
Собрание на ООЦК 30,000.00 30,000.00 100.00
Информирање и комуникација 30,000.00 40,000.00 133.33
Дисеминација 30,000.00 20,000.00 66.67
Здравствено - воспитна дејност 100,000.00 100,000.00 100.00
Прва помош 150,000.00 150,000.00 100.00
Крводарителство 100,000.00 100,000.00 100.00
Социјално - хуманитарна дејност 150,000.00 150,000.00 100.00
Служба барање 10,000.00 10,000.00 100.00
Маркетинг 20,000.00 20,000.00 100.00
Финансии 30,000.00 30,000.00 100.00

Катастрофи 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
Меѓународна соработка 150,000.00 100,000.00 66.67
Патување во странство 100,000.00 100,000.00 100.00
Учество на семинари И конференции 50,000.00 50,000.00 100.00
Расходи УНХЦР 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
Расходи ПХВ МКЦК 280,000.00 1,500,000.00 535.71
Расходи ПХВ Гермснски Црвен Крст
ПХВ Град Скопје 400,000.00 0.00 0.00
ПХВ ЦКРМ 0.00 0.00 0.00
ПХВ Турска полумесечина 1,390,000.00  0.00 0.00
Расходи ПХВ Сопствени 20,000.00 0.00 0.00
Расходи Германски Црвен Крст 0.00 200,000.00 0.00
Расходи од проекти 2,700,000.00 2,700,000.00
Младина 200,000.00 200,000.00 100.00
Расходи за Центар Струга 6,660,056.00 6,538,796.00 98.18

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Трансфери до основни организации 
на ЦК 50,000.00 50,000.00 100.00
Фонд за развој (ЦКРМ)
ВКУПНО ФУНКЦИОНАЛНИ 
РАСХОДИ 25,750,056.00 25,188,796.00 97.82

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И 
КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА

Купување канцелариски мебел 0.00 0.00 0.00
Купување на информатичка и  друга опрема0.00 0.00 0.00

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 0.00
Купување автомобил 0.00 0.00 0.00

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ 0.00
Реконструкција и реновирање на
градежни објекти 10,000,000.00     10,000,000.00 100.00

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

ВКУПНО РАСХОДИ 43,195,000.00  42,565,000.00 98.5

Појаснување:

Планирани расходи за плата во 2012 година изнесуваат 6,58%
Планирани материјални расходи  10,75%
Планирани расходи на функцијата изнесуваат  59,18%
Капитални расходи изнесуваат 23,49%



17

Гази Баба

ДИСЕМИНАЦИЈА
Во 2012 година ќе се одржат триесет дисеминациони сесии
на кои се очекува да присуствуваат околу 400 ученици и 300
граѓани од општините Гази Баба, Илинден, Арачиново и Пет-
ровец. Со примена на ЦКА-ПХВ моделот ќе ја подигнеме
свеста кај младите и ќе ги поттикнеме  да се вклучат во
Црвениот крст.

ПРВА ПОМОШ
Укажувањето на прва помош во сообраќајни несреќи, ката-
строфи и други непогоди предизвикани од природата и чо-
векот претставува поттик за едукација на младите и
граѓаните за нивно вклучување во активностите на Црве-
ниот крст. Проектни активности кои ќе се реализираат со
поддршка од Локалните самоуправи Гази Баба, Илинден,
Петровец и Арачиново од областа на Првата помош се:

L Одбележување на Светскиот ден на Првата помош;
L Учство на Градскиот и Државниот натпревар по Прва

помош;
L Организирање на предавања по Прва помош за возачи;
L Проект за запознавање на децата во градинките со

Првата помош и Црвениот крст.

СОЦИЈАЛНО-Х УМАНИ-
ТАРНА ДЕЈНОСТ
Општинската организација на Црвен крст „Гази Баба”-Скопје
ќе работи на обезбедување донации на половен мебел,
храна и облека за социјално загрозените семејства, а со тоа
ќе даде значаен придонес во зголемувањето на свеста кај
граѓаните за помош на ранливите групи. 

Преку проектот  „Младоста и искуството - моќта на хума-
носта” ќе бидат вклучени млади волонтери во активности
за помош на старите лица поддржан од општина Гази Баба,
Илинден  и Петровец.
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ЗДРАВСТВЕНО - 
ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ
ООЦК Гази Баба во 2012 година планира да реализира ак-
тивности кои ќе придонесат за подигање на свеста за здрав-
ствена култура кај граѓаните како и преку проектни
активности за создавање на навики кај децата во градин-
ките за нивното здравје. 
L Проект за здравствена едукација на децата во градин-

ките поддржан од општините Гази Баба,  Илинден и Пет-
ровец.

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Развојот и унапредувањето на крводарителството претста-
вува начин за мотивирање на млади крводарители. Актив-
ности кои ќе се реализираат во текот на 2012 година за
промоција на крводарителството се следните:
L Проект – Мотивирање на млади крводарители и афир-

мација на крводарителството;
L Одржување на презентации во средните училишта, фа-

култетите и месните заедници;
L Формирање на Клуб на млади крводарители на ООЦК

Гази Баба;

Проекти кои ќе ги реализира Клу-
бот на млади при ООЦК Гази Баба -
Скопје, а кои ќе бидат поддржани
од локалните самоуправи и други
донатори:
L Проект за обука на учениците од основните и средните

училишта за укажуавање на Прва помош на повреден и
организирање Општински натпревар по Прва помош во
општина Гази Баба; 

L Проект за заштита и самозаштита во услови на катастрофи, обука
на тимот за одговор   при катастрофи и негово опремување;

L Проекти за едукација на децата од Дневните центри за ра-
бота со деца од улица на теми:  Борба против Трговија со
луѓе, Да на играта, Не на насилството,  едукација на
млади пиер  едукатори за борба против ХИВ/СИДА;

L Во текот на целата година ќе се реализираат и Календар-
ските активности на Црвениот  крст;

Очекувани резултати:
L Афирмација на Црвениот крст и подобрување на имиџот

на организацијата;
L Подобрена социјализација на маргинализираните групи и

нивно вклучување во активностите на Црвениот крст;
L Навремено и точно информирање на граѓаните и нивно

вклучување во проектите;
L Зголемување на бројот на нови членови;
L Зголемување на бројот на крводарителите за 10%;
L Континуиран настап на медиумите и промовирање на ак-

тивностите на Црвениот крст; 
L Подигање на свеста кај граѓаните за доброволно дару-

вање крв;
L Подигање на свеста кај граѓаните за помош на старите

лица;
L Подигнување на знаењето и грижата на родителите за

здравјето на своите деца;
L Градење на правилни навики и однесување кај децата во

однос на нивното здравје;

Име на програмата: 
ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ  
Целтта на програмата е вклучување на децата од се-
мејствата од руралните средини во кои не постојат основни
услови за живот и образование во активностите на Црве-
ниот крст како и создавање на услови и можности за со-
цијална кохезија помеѓу различните етнички групи и
подобрување на неформалниот пристап на образование на
маргинализираните групи преку поддршката од страна на
волонтерите и членовите на Црвениот крст.
Активностите ќе ги реализираме преку проекти кои ќе
бидат поддржани од нашите партнери: Локалните само-
управи Гази Баба, Илинден, Арачиново и Петровец, ЈЗУ
„Здравствен дом - Скопје” – поликлиника Ченто, Детско
село- СОС, Организација на жени на општина Гази Баба,
Здружение  на инвалиди на трудот во општина Гази Баба,
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град
Скопје, заеднички проекти со други невладини организа-
ции како и дел од корпоративниот сектор со кој имаме дол-
гогодишна соработка.

2012 година ќе биде година на склучување нови парт-
нерства и потпишување на меморандуми за соработка со
партнерите.

Гази Баба
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Гази Баба

ПРИХОДИ
Сопствени приходи 1,760 000.00   1,332 000,00 43.93 
Приходи од Законот на Црвен крст 1,609 000.00 1,100 000,00 36.27 
Приходи од проекти 500 000.00 600 000,00 19.8 
Вкупно приходи 3,869,000.00 3,032,000,00           100,00 

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Расходи  за плата и надоместоци 1 265 000.00 1 010.000.00 33.31 
Матерјални расходи 744 000.00 562 000.00 18.53 
Функционални расходи 1 705 000.00 1 365 000.00 45.03 
Капитални расходи 155 000.00 95 000.00 3.13 
ВКУПНО РАСХОДИ 3 869 000.00 3 032 000.00 100
РАЗЛИКА 0.00 0.00

П Р И Х О Д И
74 ПРИХОДИ Буџет 2011         Буџет 2012 %

Приходи од Локален буџет 300 000.00 400 000,00 13.19 
Приходи од Прва помош 250 000.00 250 000,00 8.24 
Донации/спонзорства 200 000.00 97 000.00 3.2 
Од собирни акции 150 000.00 150 000,00 4.95
Крводарителство 350 000.00 200 000,00 6.6 
Дисеминација 30 000.00 10 000,00 0.33
Приходи од камати 60 000.00 10 000,00 0.33 
Приходи од членарина 50 000.00 45 000,00 1.48 
Вонредни приходи 100 000.00 50 000,00 1.65 
Приходи од регистрација на возила/Закон за ЦК   1 609 000.00 1100 000,00 36.28
Приходи од проекти 300 000.00 450 000,00 14.84
Приходи од проекти на младите 200 000.00 150 000,00 4.95
Фонд за развој (ЦКРМ) 150 000.00
Приходи од други услуги 120 000.00 120 000,00 3.96

ВКУПНО ПРИХОДИ 3 869 000.00       3 032 000,00 100 

Р А С Х О Д И
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ Буџет 2011        Буџет 2012 %

Бруто плати 1 020 000.00 950 000,00 31.33 
Јубелијни награди 30 000.00 50 000,00 1.65
Опремнина за пензија 200 000.00
Персонален данок од надоместоци 
(дневници и јубилејни награди) 15 000.00 10000,00 0.33 

ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 1 265 000.00 1 010 000,00       33.31

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Електрична енергија 80 000.00 65 000,00 2.14
Трошоци за вода 10 000.00 3 500,00 0.11
Одржување на работни простории 20 000.00 24 000,00 0.79 

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
Телефон и телефакс 90 000.00 70 000,00 2.30 
Интернет 12 000.00
Гориво 100.000.00              150 000,00 4.95 
Трошоци за регистрација на возила 10 000.00 8500,00 0.28 
Други расходи за транспорт 
(патарина, миење коли, лепење гуми) 20 000.00                 10 000,00 0.33 

МАТЕРИЈАЛИ
Канцелариски материал 40 000.00 15 000,00 0.49%
Претплата за списание 60 000.00
Материјали за АОП (книговодствени услуги) 42 000.00 42 000,00            1.38 
Пијалоци и прехрамбени артикли 20 000.00 15 000,00 0.49 
Средства за хигиена 10 000.00 4000,00 0.13 
Издатоци за репрезентација 10 000.00 8 000,00 0.26 
Други материјали 15 000.00 10 000,00 0.33 

ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ Буџет 2011         Буџет 2012 %
Поправка и одржување на возила 20 000.00 15 000,00 0.49 
Трошоци за одржување на опрема 15 000.00 10 000,00 0.33 
Трошоци за градежно одржување  15 000.00 7 000,00 0.23 
Одржување на софтвер и хардвер 20 000.00 8 000,00 0.26 
Авторски хонорари 60 000.00 50 000,00 1.65 
Банкарска провизија 20 000.00 15 000,00 0.49 
Осигурување на имот 20 000.00 12 000,00 0.39
Камати по судски решенија 15 000.00
Други услуги 20 .000.00 10 000,00 0.33 
Наемнина / 10 000,00      0,33    

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 744 000.00 562 000,00 18.53 %
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Седници на Извршен одбор 90 000.00 40 000,00 1.32
Седници на Собрание на ООЦК 50 000.00 20 000,00 0.66
Информација и комуникација (семинари) 150 000.00 120 000,00 3.96
За работа на работни тела(комисии и секции) 80 000.00 30 000,00 0.99
Дисеминација 45 000.00 10 000,00 0.33
Здравствено-возпитна дејност 160 000.00 150 000,00 4.95
Прва помош 150 000.00 175 000,00 5.77
Обврска спрема РЦК од испити по ПМП 30 000.00 45 000,00 1.48
Крводарителство 200 000.00 150 000,00 4.95
Социјално-хуманитарна дејност 180 000.00 200 000,00  6.60
Изнајмување магацински простор 80 000.00 65 000,00 2,14
Служба барања 20 000.00 10 000,00 0.33
Маркетинг 60 000.00 60 000,00 1.98 
Катастофи 60 000.00 60 000,00 1.98 
Меѓународна соработка 30 000.00 30 000,00 0.99 
Младина 200 000.00 200 000,00 6.60

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Фонд за развој (ЦКРМ) 120 000.00

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 1 705 000.00 1 365 000,00      45.03

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ               
Купување канцелариски мебел 30 000.00                  30 000,00           0.99 
Купување на информатичка и друга опрема             80 000.00                  30 000,00          0.99 

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Реконструкција и ренов.на градежни објекти            45 000.00                 35 000,00            1,15

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                155 000.00              95 000,00           3.13 

ВКУПНО РАСХОДИ 3 869 000.00    3 032 000,00    100,00

Појаснување:
Планирани расходи за плати  за 2012 година изнесуваат 33,31 %
Планирани  материјални расходи за  2012 година изнесуваат 18,53 %
Планирани расходи за функција во 2012година изнесуваат 45,03 %
Капитални расходи за 2012 година изнесуваат 3,13 %
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Карпош

ДИСЕМИНАЦИЈА

Општинската организација на Цвен крст  Карпош како
хуманитарна и волонтерска организација своето рабо-
тење и понатаму го темели врз универзалните прин-
ципи на Меѓународното Движење на Црвениот крст и
Црвената полумесечина. 

Преку организирање и мобилизирање на човечки и ма-
теријални ресурси има моќ да го унапреди светот во кој
живееме со промовирање на мирот и толеранцијата,
преку ефикасната превенција и навремен одговор, со-
одветна поддршка и обезбедување на помош и услуги
за ранливото население.  

Програмската структура за дисеминацијата претставува соста-
вен елемент на сите програми, проекти и активности на  орга-
низацијата на Црвениот крст, но истовремено и ориентација на
волонерите и соодветна алатка за регрутирање на членството.
Во таа насока, ширењето на знаењата за Меѓународното дви-
жење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, амблемот
на движењето и неговата употреба како и МХП и промовира-
њето на основните принципи и хумани вредности на Движе-
њето, во текот на 2012 година ќе претставуваат еден од
приоритетите  на ООЦК Карпош. 

ЗДРАВСТВЕНО-
ПРЕВЕНТИВНА  ДЕЈНОСТ
Здравствено-превентивните активности на Црвен крст Карпош
влегуваат во редовните програмски активности кои заедно со
активностите за одбележувањето на голем број на  Календар-
ски денови и недели  претставуваат вклучување во глобалната
борба против одредени заболувања. Главната цел на ативно-
стите кои се превземаат на полето здравствено–превентивна
активност претставува подигнување на свеста кај населението
за значењето на здравјето во психолошка, физичка, економска
и социјална смисла, со посебен акцент на превентивата како
најдобра алатка за избегнување на последиците од одредени
заболувања. 

АКТИВНОСТИ 

L зајакнување на капацитетите за вршење на  дисемина-
циски активности преку учество на организирани рабо-
тилници за обука на тренери за дисемнација; 

L Изработка на годишни и месечни планови и извештаи за
организирање на едукативни предавања- десиминациски
сесии за различни целни групи и во разни средини на ло-
кално ниво;

L Градење и примена на  механизам за соработка со вла-
дини и невладини институции за поддршка за активно-
стите на дисеминациајта;

L Организиран пристап и приод за информирање и запо-
знавање на специфични посебни целни групи со органи-
зацијата на Црвениот крст; 

L Примена  на оформен механизам за следење на работата
на дисеминаторите;

L Учество во имплеменација на ЦКА-ПХВ  програмата преку
обука на дисеминатори и обука за подготвување, реали-
зација и документирање на мали проекти од страна на ти-
мовите на ЦКА-ПХВ инструкторите;

L Интегративно вклучување на дисеминацијата во остана-
тите програмски области во организацијата; 

АКТИВНОСТИ 

L Спроведување на здравствени предавања и други форми
на едукација за конкретни здравствени проблеми на
разни целни групи во разни средини на локално  ниво;

L Реализација на активности за одбележување на  Кампа-
њите за традиционалните Денови и  Недели според Ка-
лендарот на активностите на Црвениот крст на Република
Македонија;

L Изготвување, обезбедување поддршка и реализација на
проекти од областа на здравствено-превентивната
дејност;

L Воспоставување на соработка и формирање и градење на
партнерски сојузи за заеднички настап со останатите
субјекти во заедницата за остварување на интегрирани и
координирани здравстено-превентивни активности;

L Медиумско промовирање на активностите со цел поди-
гање на јавната свест кај населението за  значењето на
нивното сопствено здравје и здравјето на другите.

ПРВА ПОМОШ
Првата помош е една од најпрепознатливите активности на
Црвениот крст и претставува акт на хуманост, едноставност и
доброволен гест кој поседува сила да го мобилизира поедине-
цот и заедницата.

Унапредувањето на активностите на планот на првата помош
имаат приоритетно значење и претставуваат суштински сег-
мент на здравствената грижа за населението особено во обез-
бедувањето на ефективна и брза интервенција во санирањето
на сериозните повреди. 
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АКТИВНОСТИ 

L Учество на едукативни курсеви со цел зголемување на
едуциран кадар за реализација на програмски активности
од областа на првата помош ( лекари, демонстратори,
шминкери...);

L Континуирана примена на новини и техники од областа
на првата помош;

L Воведување на нови и ефикасни форми за организирање,
подготовка и  реализација на општински натпревари по
прва помош;

L Промоција на  стекнатите обуки, знаења и весштини од
областа на првата помош преку  учество на  државните
натпревари по прва помош;

L Воспоставување на тесна соработка и градење на парт-
нерски односи со останати релевантни субјекти за реали-
зација на  програмски активности од областа на првата
помош;

L Превземање активности на локално ниво и вклучување
во  зеднички  активности за Одбележување на Традицио-
нална активност ,, Светски ден на првата помош,,;

L Организирање и реализација на курсни настави по прва
помош за кандидати за возачи на моторни возила.

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Крводарителството  кое како активност се темели на принци-
пите на доброволност, анонимност и бесплатност има опште-
ствено значење и претставува пред се дејност од општ интерес. 
За да се обезбедат  потребни количини на крв и крвни компо-
ненти, потребно е  постојано поттикнување на националната
свест за важноста на дарувањето крв и да се обезбеди висок
степен на мотивираност на граѓаните преку правилна и на-
сочена здравствено-воспитна мотивациона активност.

АКТИВНОСТИ 

L Едукација  на кадри во областа на крводарителството;  
L Изнаоѓање и примена на нови атрактивни содржини и

форми за организирање на крводарителски акции  во
разни  средини и различни целни групи особено во при-
ватниот сектор и меѓу младата популација; 

L Превземање на активности за мобилизирање и регрути-
рање на крводарители;  

L Градење на доверба кај крводарителите  и институциите 
L Соработка со  средствата за јавно информирање  за ме-

диумско  промовирање  на  активностите од областа на
крводарителстото;

L Изготвување на  годишен интегрален план на крводари-
телски акции;

L Организирање и реализација на редовни и  вонредни
крводарителски акции;

L Организација и реализирање на  Традиционални крвода-
рителски акции ,, 17 Март-  Ден на крводарители во РМ,  28
август-Манастир Пресвета богородица-Матка,  октомври-
локална самоуправа Карпош;

L Учество на вонредни и традиционални крводарителски
акции организирани од страна на Црвен крст на град
Скопје; 

L Превземање на активности за одбележување на 17 Март-
Денот на крводарителството и 14 Јуни  Светски ден на
крводарителството; 

L Доследна примена на  упатството за организирање и  реа-
лизација на крводарителски акции; 

L Мобилизирање на  партнерски организации во крводари-
телството;

L Афирмација  и мотивирање на крводарителите преку
лични примери, истакнување и доделување на признанија
и награди на најуспешни поедици и организации за-
служни за унапредување и промовирање на крводарител-
ството;

L Примена  на софтверски пакет за ажурна евиденција на
крводарителите.

Карпош
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СОЦИЈАЛНО-
ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ
Помошта, грижата и услугите се базични активности  преку кои
Црвениот крст овозможува разрешување на приоритетните
потреби на ранливите целни групи на население  кои се соочу-
ваат со  одредени  социјални ризици. Хуманитарните активно-
сти кои се спроведуваат преку кампањи, акции работилници
како и многу други хуманитарни акции имаат за цел намалу-
вање на ранливоста на населението и подигање на општото
мислење на јавноста за проблемот со сиромаштијата и потреб-
ната помош и поддршка на ранливото население. 

АКТИВНОСТИ 

L Учество во одбележувањето на традиционалните актив-
ности согласно Календарот на активности на  ЦКРМ ( Не-
дела на солидарноста, Денот на гладта и ,,Неделата на
грижа за стари лица,);

L Учество во Кампањи и акции за подигање на општото мис-
лење на јавноста за проблемот со сиромаштијата и по-
требната помош и поддршка на заедницата;

L Организирање на собирни акции за обезбедување на ма-
теријални добра (храна, облека, обувки ..) за социјална ин-
тервенција на ранливите групи во заедницата;

L Изработка и имплементација на проекти од социјален ка-
рактер;

L Изнаоѓање на можности за воспоставување на соработка
и партнерства со владини институции, граѓанскиот и кор-
поративниот сектор за превземање на заеднички ин-
цијативи, поддршка на проекти  и заеднички настап во
активностите од социјален карактер;

L Идентификација и мапирање на нови ранливи групи и
евиденција на корисници и нивните потреби;

L Обезбедување на психолошка поддршка и социјална ин-
теграција на ранливото население;

L Медиумско промовирање на социјално-хуманитарните
активности особено до целните групи.

МЛАДИ
Младите луѓе претставуваат значителен дел од членството и
особено важен сегмент во организацијата на Црвениот крст.
Тие поседуваат иновативни вештини, креативност, посветеност,
ентузијазам, позитивна енергија и меѓусебно почитување и
како главна движечка сила играат клучна улога во спроведу-
вањето на активностите во организацијата. 

АКТИВНОСТИ 

L Учество на предавања, семинари, трибини за добивање
на нови вештини кај младите за успешно  спроведување
на активностите во организацијата

L Учество на работилници за обука на тренери за врснички
едукатори за превенција од  ХИВ/СИДА, превенција од на-
силство во училиштата,  превенција од трговија со луѓе......

L Учество на младите во реализација на сите активности на
организацијата на Црвениот крст

L Превземање на активности за реализација на Спортско-
хуманитарната и рекреативната акција ,,За посреќно дет-
ство,,  и вклучување во ЦКА-ПХВ програмата

L Изработка и имплементација  на самостојни младински
проекти на локално ниво

L Унапредување на комуникациите на младите преку изда-
вање на локални  весници, користење на социјални ин-
тернет мрежи 

L Градење и примена на механизам за соработка со вла-
дини и невладини институции за поддршка на активно-
стите на младите.

Карпош
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Карпош

ФИНАСОВ ПЛАН НА ЦРВЕН КРСТ НА КАРПОШ ЗА 2012 ГОДИНА
ПРИХОДИ 3,220,000.00 3,300,000.00

Сопствени приходи 1,160,000.00 1,200,000.00 37.26%
Приходи од Закон за ЦК 1,800,000.00 1,800,000.00 9.31%
Приходи од проекти 260,000.00 300,000.00 8.07%
Вкупно приходи 3,220,000.00 3,300,000.00 100.00

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
Расходи за плати и надоместоци 1,560,000.00 1,420,000.00 43.03%
Материјални расходи 220,000.00 200,000.00 6.06%
Функционални расходи 1,440,000.00 1,680,000.00 50.91%
Капитални расходи /
ВКУПНО РАСХОДИ 3,220,000.00 3,300,000.00            100,00
РАЗЛИКА 0.00 0.00

П Р И Х О Д И
74 ПРИХОДИ Буџет 2011     Буџет 2012 %

Пренесен дел од вишокот на приходи 
од расходи од мината година
Приходи од кирии и закупнини
Приходи од локален буџет 60,000.00 50,000.00 1.86%
Приходи од регистрација на возила/
Закон за Црвен крст 1,800,000.00 1,800,000.00 55.99%
Приходи од ПМП 500,000.00 550,000.00 15.52%
Донации/Спонзорства 100,000.00 100,000.00 3.10%
Приходи од камати 20,000.00 10,000.00 0.62%
Приходи од чланарина 100,000.00 100,000.00 3.10%
Вонредни приходи 30,000.00 30,000.00 0.93%
Приход од други услуги и собир. акции 100,000.00 100,000.00 3.10%
Приходи од проекти 150,000.00 200,000.00 4.65%
Крводарителство 300,000.00 300,000.00 9.31%
Дисеминација 10,000.00 10,000.00 0.31%
Фонд за развој 50,000.00 50,000.00 1.55%

ВКУПНО ПРИХОДИ 3,220,000.00 3,300,000.00     100.00

Р А С Х О Д И
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ Буџет 2011        Буџет 2012 %

Бруто  плати 1.560.000,00 1,420,000.00 43.03% 
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 1,560,000.00 1,420,000.00 43.03%

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Електрична енергија 25,000.00 25,000.00 0.75%
Трошоци за вода 10,000.00 10,000.00 0.30%
Ѓубретарина 7,000.00 5,000.00 0.15%
Затоплување 45,000.00 40,000.00 1,00%

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
Пошта 3,000.00 2,000.00 0.06%
Телефон и телефакс 20,000.00 16,000.00 0.48%
Интернет 20,000.00 0.60%
Гориво 12,000.00 10,000.00 0.30%
Трошоци за регистрација на возило 13,000.00 12,000.00 0.36%
Други расходи за транспорт 
(патарина,миење кола,лепење гуми.) 2,000.00 1,000.00 0.03%

МАТЕРИЈАЛИ Буџет 2011       Буџет 2012 %

Канцелариски материјали 15,000.00 10,000.00 0.30%
Пијалоци и прехрамбени производи 5,000.00 3,000.00 0.09%
Средства за хигиена 5,000.00 3,000.00 0.09%
Други материјали 5,000.00 5,000.00 0.15%

ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
Поправка и одржување на возило 10,000.00 10,000.00 0.30%
Трошоци за одржување на опрема 10,000.00 5,000.00 0.15%
Трошоци за одржување зграда
Одржување на софтвер и хардвер 5,000.00 3,000.00 0.09%

ДРУГИ  ДОГОВОРЕНИ УСЛУГИ
Адвокатски хонорари 8,000.00 5,000.00 0.15%
Банкарска провизија 5,000.00 5,000.00 0.15%
Други услуги 15,000.00 10,000.00 0.30%

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 220,000.00 200,000.00 6.06%
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Организација и развој 200,000.00 250,000.00 6.06%
Седница на Извршен одбор 50,000.00 50,000.00 1.51%
Собрание 100,000.00 150,000.00 4.54%
Информирање и комуникации 30,000.00 50,000.00 1.51%
Дисеминација 20,000.00 40,000.00 1.21%
Здравствено-воспитна дејност 100,000.00 150,000.00 4.54%
Прва помош 220,000.00 250,000.00 6.06%
Крводарителство 150,000.00 150,000.00 4.54%
Социјално-хуманитарна дејност 130,000.00 150,000.00 4.54%
Маркетинг 30,000.00 30,000.00 0.90%
Финансии 30,000.00 50,000.00 1.51%
Катастрофи 30,000.00 30,000.00 0.90%
Меѓународна соработка 30,000.00 30,000.00 0.90%
Младина 120,000.00 120,000.00 3.63%

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА
Трансвери до основни организации 25,000.00 55,000.00 1.66%
Фонд за развој 125,000.00 125,000.00 3.78%

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 0.00 0.00 0.00
ВКУПНО ФУНКЦИОНАЛНИ 1,440,000.00  1,680,000.00 50.91%
ВКУПНО РАСХОДИ 3,220,000.00  3,300,000.00

Појаснување:
Планирани расходи за плати  за 2012 година изнесуваат 43.03%
Планирани  материјални расходи за  2012 година изнесуваат 6.06%
Планирани расходи за функција во 2012година изнесуваат 50.91%
Капитални расходи за 2012 година изнесуваат 0.00%
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Кисела Вода

ДИСЕМИНАЦИЈА

Општинската организација на ЦК Кисела вода со це-
лиот свој капацитет ,со материјалните и човечки ре-
сурси ќе се труди да работи во насока на остварување
за своите програмски активности и разрешување на
дел од проблемите кои се јавуваат во секојдневното
живеење. ЦК  Кисела Вода следејќи ја својата мисија-
помагање на најранливиот дел на населението, со
својот ангажман  ќе ги покрива  териториите на локал-
ните самоуправи и тоа Кисела Вода, Аеродром, Со-
пиште, Студеничани и Зелениково.

Дисеминацијата ,како еден од најважните елементи на мисијата
на Црвениот крст, како и минатите години ќе биде поле на ин-
терес на ООЦК Кисела Вода преку Промовирање на основните
принципи и хумани вредности на движењето  како приоритет
на нашата организација како и заштита на амблемот и хуманите
вредности кои ќе претставува императив во 2012  година.

Потребата од континуирана дисиминација е важна за почиту-
вање на хуманите принципи во практиката, а истовремено да
се зацврсти и индентитетот на движењето,да се почитува амб-
лемот на ЦК, а со тоа ќе се  даде придонес во насока на развој
на националното друштво. И во  текот на 2012 година дисими -
на- цијата треба да биде усмерена на целни групи  како што се
групи составени од претставници во образованието,невлади-
ните организации ,младински организации,руралните средини
а исто така посебно внимание треба да се насочи кон престав-
ниците на локалните власти со што би се подобрила соработ-
ката со нив .

2012 година ќе биде исполнета со :

1   Организирање на предавања за различни целни групи;
2   Вклучување во кампањата за употреба и заштита на амбле-

мот на ЦК;
3   Учество во ЦКА-ПХВ проектите  и учество на работилници и 

сесии организирни од ЦК Скопје и ЦКРМ.

ЗДРАВСТВЕНА 
ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ
Комисјата за здравствена превентивна дејност и во 2012
год.преку своите  работни тела и времени комисии ќе ја коор-
динира  работата според редовниот календар и согласно ин-
тересот кој ќе го пројават  заинтересирани целни групи.

АКТИВНОСТИ 

L Стимулирање на  врсничката едукација;
L Соработка  со  други владини и невладини организации

кои ја работат истата проблематика;
L Промовирање на превенцијата од разни болести во на-

сока на зголемување или подобрување на здравствената
култура на населението.

ПРВА ПОМОШ
Првата Помош и обуката по прва помош  се едни од најважните
и најхуманите дејности што се интегрален дел на програмските
активност на ООЦК.

Со благовремена и правилна едукација по прва помош, цел-
ните групи се здобиваат со знаење како да си помогнат на себе
или на другите во дадени моменти. Во 2012 година ЦК Кисела
Вода особено внимание ќе посвети на едукацијата на населе-
нието по прва помош со цел не само зголемување на бројот на
обучени , туку и на квалитетот како се обучени  одредени целни
групи.

АКТИВНОСТИ 

L Одржување на курсна настава од областите на првата
помош;

L Имплементирање на сите нови ставови за првата помош
согласно со едукативниот центар на ЦКРМ;

L Одржување на натпревари по прва помош во двете кате-
гории;

L Подготовка на првопласираните тимови од општинскиот
натпревар по прва помош за учество на државен натпре-
вар;

L Вклучување во активностите по повод одбележувањето
на Светскиот  Ден на прва помош;

L Контиунирано одржување на предавања по прва помош
за сите оние  кои ќе пројават интерес;

L Предавања за разни целни групи и возрасти , како и пре-
давања , што се специфични за пооделни  целни групи (
пензионери , негователки).

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Крводарителството е императив за ООЦК  Кисела Вода и важен
сегмент на програмите за работа на општинската организација.
Во текот на 2012 година треба да се вложи максимален напор
за да се остварат зацртаните планови, а важен приоритет  ќе
ни биде заложбата да се собере неоппходната количина крв
согласно годишниот интегрален план.
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АКТИВНОСТИ 

L Активности за промовирање на крводарителството  на те-
риторија на локалните самоуправи што ги покриваме со
својата работа;

L Придржување кон интегралниот план и според програ-
мата за крводарителство;

L Нови форми  за мотивација особено за првократните да-
рители и младите мотиватори;

L Мотивирање на приватниот сектор за организирање на
акции преку разни состаноци,семинари,брошури;

L Зголемување на бројот на вонредни  крводарителски
акции;

L Организирање на акции во руралните средини;
L Учество на традиционалните акции кои ги организира

градската организација и ЦК на РМ;
L Одбележување на светскиот ден  на крводарителство;
L Доделувања на признанија на најдобрите дарители, моти-

ватори организатори.

СОЦИЈАЛНО 
ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ
ОО на ЦК  Кисела Вода и комисијата за социјала за момош кон-
тинуирано ќе се ангажираат во насока на помош и ублажување
на потребите на  најранливите категории население. Органи-
зацијата на ЦК има значајна улога и превзема големи и многуб-
ројни активности за најранливото население . Во реализација
на програмските активности ќе се  воспостави контакт со други
НВО како и барање за донации од корпоративниот сектор. 

АКТИВНОСТИ 

L Иницирање  на населението  за поголема ангажираност
во хуманитарните активностите, со што би се вклучиле во
организираните акции од страна на ЦК за обезбедување
на прилози од граѓани и стопански организации 

L Обучување на волонтери  за вклучување во социјално ху-
манитарната активност.

L Зачестено организирање и собирање на материјални
добра .

L Поголемо ангажирање  за пронаоѓање на нови извори за
обезбедуванње на хуманитарна помош .

L Реализација на традиционалните активности и кампањи
како  Денот на гладта , Денот на солидарноста,Недела за
грижа кон старите лица 

L Соработка со меѓуопштинскиот центар за социјална ра-
бота

L Изработка на социјална карта на територијата на која ра-
ботиме

Кисела Вода
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ПОДГОТВЕНОСТ ПРИ
КАТАСТРОФИ
Општинската организазација на ЦК Кисела Вода ќе партици-
пира  во тимот за одговор при катастрофи  со свои престав-
ници  во единицата за тимот при катастрофи  при  Црвен крст
на град Скопје.

Тимот за одговор при катастрофи на Црвен крст Кислеа Вода е
важен сегмент во  реализација на дел од програмата на Оп-
штинската организација на Црвен крст Кисела Вода . Дел од
единицата (медицинскиот тим , тимот за логистика) ќе про-
должи  да функционира ,   дејствувањето ке биде насочено кон
покривање на конкретни активности кои ќе произлезат во на-
шето опкружување.

АКТИВНОСТИ 

L Доопремување на тимот; 
L Континуирана обука; 
L Учество на сите настани  во организација на Општинската

прганизација на Црвен крст Кисела Вода:
O Натпревари по прва помош;
O Организирани кампови;
O Спортски настани;
O Учество на разни настани во организација на локал-

ните самоуправи кои со својата работа ги покрива 
Општинската организација на Црвен крст Кисела 
Вода.

МЛАДИ НА ЦРВЕН КРСТ
КИСЕЛА ВОДА
Клубот на млади во 2012 година ќе се насочи кон поддршка на
програмските активности на ОО на ЦК  Кисела Вода . Во реали-
зација на сите активности се вклучуваат  со најголем  број , со
голем ентузијазам. Покрај  работењето на реализација на про-
грамата на ООЦК Кисела Вода тие активно работат на реализа-
ција на својата програма  со која сакаат  на поинаков начин да
ја реализираат и да го направат  поинтересно секојдневието
на повеке целни групи. 2012 година ке биде година на  зголе-
мување на бројот на членови,активисти и нивно помасовно
вклучување во системот на работа на ЦК. 

АКТИВНОСТИ 

L Организрање на современи семинари за откривање на
нови алатки со кои поуспешно би се реализирала про-
грамската активност;

L Воспоставување програмски новитети и новини за едука-
цијата -болести за зависност, сексуално преносливи боле-
сти и сл.;

L Одбележување на активности во согласност со календа-
рот на активности, организирање на хуманитарни акции
за собирање средства за помош на ранливото население; 

L Изготвување и аплицирање на проекти и зајакнување на
активностите во основните организации на ЦК во сред-
ните и основните училишта; 

L Работата со подмладокот е важен сегмент во работата
затоа што подмладокот е непресушен извор за потен-
цијални активни членови во клубот за млади;

L Активна соработка со останатите клубови на ниво на град
Скопје и ЦКРМ.

Кисела Вода
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Кисела Вода

ФИНАСОВ ПЛАН НА ЦРВЕН КРСТ КИСЕЛА ВОДА ЗА 2012 ГОДИНА
ПРИХОДИ 2,742,000.00 2,332,000.00

Сопствени приходи 942,000.00 932,000.00 34.36
Приходи од Закон на ЦК 1,600,000.00 1,300,000.00 58.35
Приходи од проекти 200,000.00 100,000.00 7.29
Вкупно приходи 2,742,000.00 100.00

РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1,379,148.00 1,150,000.00 50.00
МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 892,852.00      667,000.00      33.00
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 470,000.00 815,000.00 17.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ВКУПНО РАСХОДИ 2,742,000.00 2,332,000.00 100.00
РАЗЛИКА 0.00 0.00

П Р И Х О Д И
74 ПРИХОДИ Буџет 2011     Буџет 2012 %

Пренесен дел од вишокот на приходите од 
минатата година 0.00 0.00 0.00
Приходи од кирии и закупнини 0.00 0.00 0.00
Пригоди од Локален буџет 100,000.00 100,000.00 4.29
Приходи од регистрација возила/Закон за ЦК     1,600,000.00 1,300,000.00 55.75
Донации/спонзорства 100,000.00 50,000.00 2.14
Приходи  од ЦКРМ-ООЦК 0.00 0.00 0.00
Од проекти, млади 0.00 30,000.00 1.29
Од други проекти 200,000.00 100,000.00 4.29
Крводарители 390,000.00 420,000.00 18.01
Пиходи од чланарини 100,000.00 75,000.00 3.22
Приходи од камати 2,000.00 2,000.00 0.09
Приходи од курсеви-Прва помош 150,000.00 255,000.00 10.93
Вонредни приходи 100,000.00 0.00 0.00

ВКУПНО ПРИХОДИ 2,742,000.00     2,332,000.00      100.00

Р А С Х О Д И
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ Буџет 2011        Буџет 2012 %

Бруто плати 1,379,148.00        1,150,000.00
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 1,379,148.00    1,150,000.00          49.31

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Трошоци за уцество во расходите во ДХО-Скопје 240,000.00` 210,000.00 9.01
КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ

Пошта 5,000.00 5,000.00 0.21
Телефон и телефакс 56,000.00 56,000.00 2.40
Интернет 36,000.00 36,000.00 1.54
Гориво 50,000.00 36,000.00 1.54
Трошоци за регистрација возила 15,000.00 10,000.00 0.43
Други расходи за транспорт(патарина,миење 
коли лепење гуми) 5,000.00 5,000.00 0.21

МАТЕРИЈАЛИ

Канцелариски материјал 50,852.00 51,000.00 2.19
Претплата за списанија 0.00 0.00 0.00
Материјали за АОП 0.00 0.00 0.00

Буџет 2011       Буџет 2012 %
Средства за хигиена 5,000.00 5,000.00 0.21
Други материјали 0.00 0.00 0.00

ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
Поправка и одржување возила 10,000.00 12,000.00 0.51
Трошоци за одржување опрема 10,000.00 10,000.00 0.43
Трошоци за одржување зградите 0.00 0.00 0.00
Трошоци за ПП Апарати 0.00 0.00 0.00
Одржување на софтвер и хардвер 20,000.00 20,000.00 0.86

ДРУГИ  ДОГОВОРЕНИ УСЛУГИ
Адвокатски хонорари 54,000.00 20,000.00 0.86
Банкарска провизија 10,000.00 5,000.00 0.21
Книговодствени услуги 36,000.00 36,000.00 1.54
Други услуги 150,000.00 150,000.00 6.43

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 752,852.00        667,000.00 28.60
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Седница на Извршен Одбор 30,000.00 30,000.00 1.29
Собрание на ООЦК 15,000.00 15,000.00 0.64
Информирање и комуникација 5,000.00 5,000.00 0.21
Дисеминација 0.00 20,000.00 0.86
Здравствено - воспитна дејност 5,000.00 5,000.00 0.21
Прва помош 50,000.00 50,000.00 2.14
Крводарителство 70,000.00 60,000.00 2.57
Социјално - хуманитарна дејност 100,000.00 150,000.00 6.43
Маркетинг 5,000.00 5,000.00 0.00
Финансии 5,000.00 20,000.00 0.21
Катастрофи 60,000.00 30,000.00 0.86
Меѓународна соработка 30,000.00 20,000.00 1.29
Учество на семинари И конференции 10,000.00 0.00 0.86
Расходи ПХВ Сопствени 0.00 30,000.00 0.00
Младина 120,000.00 1.29

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 0,00 0.00
Фонд за развој (ЦКРМ) 75,000.00 3.22

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 515,000.00            0.00

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДДРЖУВАЊЕ 0 .00           0 .00

ВКУПНО РАСХОДИ 2,332,000.00

Појаснување:
Планирани расходи за плати  за 2012 година изнесуваат 49,30 %
Планирани  материјални расходи за  2012 година изнесуваат 28,61 %
Планирани расходи за функција во 2012година изнесуваат 22,09 %
Капитални расходи за 2012 година изнесуваат 0  %
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ДИСЕМИНАЦИЈА

Општинската организација на Црвен крст Центар како
составен дел на Црвениот крст на Република Македо-
нија, дејствува на територијата на општината Центар-
Скопје, како хуманитарна и волонтерска организација,
согласно со основните принципи на меѓународното
движење на Црвен крст и Црвена полумесечина, рабо-
тејќи на планот на обезбедување на помош и услуги на
ранливото население и промовирање на Меѓународ-
ното хуманитарно право, Женевските Конвенции и До-
полнителни протоколи и хуманите вредности.

Општинската организација на Црвен крст Центар-
Скопје е доброволна, масовна, самостојна и независна
организација на граѓаните на општина Центар.

Промовирањето на основните принципи и хумани вредности
на Движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина е
активност на општинската организација на Црвен крст Центар
која придонесува за подобро запознавање на граѓаните на оп-
штина Центар со хуманата идеја на организацијата. Во текот на
2012 година планирани се следниве активности:

L Организирање на дисеминациски сесии со различни
целни групи;

L Подготовка на тримесечни планови и извештаи за реали-
зирани активности на планот на дисеминацијата;

L Вклучување во одбележувањето на Светскиот Ден на
Црвениот крст и Црвената полумесечина и Неделата на
Црвениот крст на РМ.

Целна група

L Раководство и управа во Црвениот крст;
L Млади
L Општа популација

ЗДРАВСТВЕНО-
ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ
Ова програмска дејност континуирано се стреми кон унапре-
дување на човековото здравје и здравствената грижа, како
предуслов за зачувување на човечкиот живот. Преку иденти-
фикација на потребите на ранливите заедници на здравствен
план, ги планираме следниве активности:

L Вклучување во одбележувањето на традиционалните ак-
тивности на Црвениот крст на РМ (Недела на борба против

градните болести и туберколозата; Недела за борба про-
тив СИДА-та и Недела на борба против ракот);

L Организирање на предавања со различни целни групи на
теми од здравствено-превентивната дејност (превенција
од ХИВ/СИДА; превенција од болести на зависност; ше-
ќерна болест; срцевосадови заболувања; сексуално-пре-
носливи болести);

L Изготвување и реализирање на проекти од области по-
врзани со здравствените проблеми на населението во оп-
штина Центар;
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Целна група

L Општа популација
L Млади од основните и средните училишта

ПРВА ПОМОШ
Првата помош претставува интегрален дел на здравствената
промоција, и на овој план ќе се насочиме кон унапредување на
едукативните модели и програмски содржини наменети за раз-
лични целни групи. Подигањето на јавната свест за едукација
по прва помош како животно спасувачка вештина и како чин
на хуманост и одговорно граѓанство се еден од приоритетите
во 2012 година.

Планирани активности се:

L Спроведување на курсеви за едукација по прва помош за
возачи:

L Подготовка и реализација на општинскиот натпревар по
прва помош;

L Семинар за лекари кои ќе бидат вклучени во подготовката
на екипите за учество на општинскиот натпревар по прва
помош:

L Континуирано одржување на предавања за прва помош
во основните и средните училишта.

Целна група

L Општа популација
L Млади од основните и средните училишта
L Волонтери (лекари) од општинската организација на ЦК

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Доброволното крводарителство во Република Македонија се
темели на принципите за доброволност, анонимност и бесплат-
ност,  а со активностите на Црвениот крст за нивно  промови-
рање ќе влијае на подигањето на јавната свест за значењето на
доброволното крводарителство за здравјето на зедницата.
Приоритетна задача ќе биде реализација на предвидените ак-
тивности во насока на омасовување и развој на крводарител-
ството, а со цел обезбедување на крв и крвни деривати за
болните и повредените . Се предвидуваат следниве активно-
сти:
L Подготовка на оперативен план за спроведување на крво-

дарителски акции и реализација на предвидениот план за
крвни единици според Програмата за крводарителство на
Владата на РМ за 2012 година;

L Предавања и разговори на тема крводарителство во сред-
ните училишта и факултетите, во поголемите компании и
урбани заедници, со цел мотивирање на нови крводари-
тели;

L Учество на едукативни семинари за мотиватори за крво-
дарителство организирани од страна на Црвениот крст на
РМ; 

L Формирање на  Клубови на  крводарители на  факултетите
и компаниите  на територијата на општината Центар, во
кои редовно се организираат крводарителски акции;

L Соработка со Институтот за трансфузиона медицина со за-
еднички настапи при организирањето и реализирањето
на крводарителските акции;

Целна група

L Општа популација;
L Средношколска и студентска младина
L Волонтери
L Партнерски организации

СОЦИЈАЛНО-
ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ
Општинската организација на Црвен крст Центар во рамките
на социјално-хуманитарната дејност континуирано се анга-
жира и прави напори за заштита на достоинството и подобру-
вање на животот на лицата соочени со социјални ризици. Оваа
дејност опфаќа организирање и обезбедување на помош,
грижа и услуги на најранливите категории на население. Ги пла-
нираме следниве активности:

L Реализација на активности по повод одбележување на
традиционалните недели на Црвениот крст на РМ (01-07
Јуни-Недела на солидарност; 16 Октомври-Ден на гладта;
16-22 Ноември-Недела на грижа за старите лица);

L Обезбедување на поддршка и помош за ранливи катего-
рии на лица на територија на општина Центар;

L Изнаоѓање на можности за реализација на проекти со со-
цијално-хуманитарен карактер;

L Вклучување во реализација на проекти од социјално-ху-
манитарен карактер на ниво на град Скопје;

L Соработка со меѓуопштинскиот центар за социјална ра-
бота и други надлежни институции и организации на те-
риторијата на општина Центар, кои реализираат
активности од социјалната сфера на дејствување.
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Целна група

L Ранливи категории на население;
L Општа популација

ПОДГОТВЕНОСТ И
ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ
КАТАСТРОФИ

Раководени од принципите на Движењето на Црвениот крст и
Црвената полумесечина и Законот за Црвениот крст на РМ, оп-
штинската организација на Црвен крст Центар континуирано
ќе ги следи насоките на централата на националното друштво
и ќе превзема активности за минимизирање на загубите на чо-
вечки животи и материјални добра во случај на катастрофи. Ак-
тивностите на овој план во 2012 година ќе бидат насочени кон:

L Поддршка на активностите на Тимот за одговор при ката-
строфи на Црвениот крст на град Скопје, во кој ООЦК Цен-
тар партипицира со пет членови;

L Активности за подигање на јавната свест на граѓаните на
општина Центар за подготвеност и дејствување во случај
на катастрофи.

Целна група

L Општа популација
L Членови на тимот за одговор при катастрофи
L Волонтери и вработени

МЛАДИ
Младите на Општинската организација на Црвен крст Центар
претставуваат движечка сила во реализацијата на активностите
поврзани со целните групи кои ги третира организацијата. Со
својата креативност и иновативност тие даваат голем придонес
во волонтерските активности и раководењето на организа-
цијата. 

Создавање на систем на самоодржливи програми за младин-
ско ангажирање, како и развивање на форми на волонтерско
организирање и промовирање на современите начини на ко-
муникација се предизвик на кој треба да се оддаде посебно
внимание во 2012-та година:

L Привлекување на нови млади волонтери во организа-

цијата преку спроведување на проектот *Црвен крст во
акција-Промоција на хумани вредности*;

L Мотивирање на младите од општина Центар за членство
во Клубот на млади на Црвен крст Центар;

L Обука на членовите на Клубот на млади за содржини
важни за правилното функционирање на клубот;

L Следење на препораките согласно Стратегијата за работа
на младите на Црвениот крст на РМ во период од 2010-
2015 година;

L Реализација на програми за врсничка едукација и поди-
гање на свеста кај младата популација на територијата на
општина Центар;

L Одбележување на Неделата на млади.

Целна група

L Млада популација
L Образовни институции
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ФИНАСОВ ПЛАН НА ЦРВЕН КРСТ ЦЕНТАР  ЗА 2012 ГОДИНА
ПРИХОДИ 2,790,000.00 2,540,000.00

Сопствени приходи 990,000.00 1,040,000.00 40.94
Приходи од Закон на ЦК 1,600,000.00 1,300,000.00 51.18
Приходи од проекти 200,000.00 200,000.00 7.88
Вкупно приходи 2,790,000.00 2,540,000.00 100.00

РАСХОДИ 
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1,340,000.00 1,340,000.00 52.75
МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 585000.00 448,000.00      17.63
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 845,000.00 712,000.00 28.03
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20,000.00 40,000.00 1.57
ВКУПНО РАСХОДИ 2,790,000.00 2,540,000.00           100.00
РАЗЛИКА 0.00 0.00

П Р И Х О Д И
74 ПРИХОДИ Буџет 2011     Буџет 2012 %

Пренесен дел од вишокот на приходите 
од минатата година 0.00 0.00 0.00
Приходи од кирии и закупнини 0.00 0.00 0.00
Пригоди од Локален буџет 100,000.00 200,000.00 7.87
Приходи од регистрација возила/Закон за ЦК     1,600,000.00 1,300,000.00 51.18
Приходи од прва помош 0.00 0.00 0.00
Донации/спонзорства 100,000.00 100,000.00 3.93
Приходи  од ЦКРМ-ООЦК 0.00 0.00 0.00
Од проекти, млади 0.00 0.00 0.00
Од други проекти 200,000.00 200,000.00 7.87
Крводарители 430,000.00 430,000.00        16.92
Пиходи од чланарини 100,000.00 50,000.00 1.96
Приходи од камати 60,000.00 60,000.00 2.36
Приходи од курсеви-Прва помош 100,000.00 100,000.00 3.93
Вонредни приходи 100,000.00 100,000.00 3.93

ВКУПНО ПРИХОДИ 2,790,000.00 2,540,000.00 100.00

Р А С Х О Д И
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ Буџет 2011        Буџет 2012 %

Бруто плати 1,340,000.00         1,340,000.00        52.75
ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 1,340,000.00 1,340,000.00       52.75

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Трошоци за уцество во расходите во ДХО-Скопје 240,000.00 140,000.00 5.51
Пошта 4,000.00 2,000.00 0.70
Телефон и телефакс 60,000.00 60,000.00 2.36
Интернет 0.00 0.00 0.00
Гориво 20,000.00 0.00 0.00
Трошоци за регистрација возила 10,000.00 0.00 0.00
Други расходи за транспорт 
(патарина,миење коли, лепење гуми) 5,000.00 20,000.00 0.78
Канцелариски материјал 50,000.00 40,000.00 1.57
Материјали за АОП 10,000.00 10,000.00 0.39
Пијалоци и прехрамбени продукти  10,000.00 10,000.00 0.39
Средства за хигиена 10,000.00 10,000.00 0.39

Издатоци за репрезентација 30,000.00 30,000.00 1.18
Поправка и одржување возила 10,000.00 0.00 0.00
Трошоци за одржување опрема 10,000.00 10,000.00 0.39
Одржување на софтвер и хардвер 10,000.00 10,000.00 0.39
Адвокатски хонорари 0.00 0.00 0.00
Банкарска провизија 10,000.00 10,000.00 0.39
Книговодствени услуги 36,000.00 36,000.00 1.41
Други услуги 60,000.00 60,000.00 2.36

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 585,000.00         448,000.00     17.63

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ
Организација и развој
Седница на Извршен Одбор 20,000.00 20,000.00 0.78
Собрание на ООЦК 10,000.00 10,000.00 0.39
Информирање и комуникација 30,000.00 30,000.00 1.18
Дисеминација 30,000.00 30,000.00 1.18
Здравствено - воспитна дејност 100,000.00 80,000.00 3.14
Прва помош 50,000.00 50,000.00 1.96
Крводарителство 200,000.00 150,000.00 5.90
Социјално - хуманитарна дејност 100,000.00 80,000.00 3.14
Служба барање 5,000.00 0.00 0.00
Маркетинг 5,000.00 5,000.00 0.19
Финансии 10,000.00 5,000.00 0.19
Катастрофи 100,000.00 50,000.00 1.96
Меѓународна соработка 10,000.00 10,000.00 0.39
Патување во странство 0.00 0.00 0.00
Учество на семинари И конференции 20,000.00 17,000.00 0.66
Расходи ПХВ Сопствени 15,000.00 25,000.00 0.98
Младина 90,000.00 100,000.00 3.93
Фонд за развој (ЦКРМ) 50,000.00 50,000.00 1.96

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 845,000.00        712,000.00 28.03
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Реконструкција и реновирање на градежни објекти 20,000.00 40,000.00 1.57
ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20,000.00 40,000.00         1.57

ВКУПНО РАСХОДИ 2,790,000.00  2,540,000.00   100.0

Појаснување:
Планирани расходи за плата за 2012 година 52.75
Планирани материјални расходи 17.63
Планирани расходи за функција 28.03
Капитални расходи 1.57
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ДИСЕМИНАЦИЈА
Дисеминацијата претставува ширење на знаењата за Црвениот
крст т.е. информирање на пошироката популација за настано-
кот,принципите како и активностите со цел кај поголем број од
нив да се разбуди хуманоста и желбата за помош на оние на
кои помошта им е најпотребна.

АКТИВНОСТИ 

L Организирање на предавања за различни целни групи-уче-
ници, средношколци, студенти и сл.

L Вклучување во одбележувањето на календарските активно-
сти на Црвениот крст

L Организирање на работилници во рамките на ЦКА-ПХВ про-
грамата

L Обука на нови волонтери –едукатори во областа на Дисеми-
нацијата

L Вклучување и обука на млади од различни културни и етнички
средини за ширење на знаењата кај сите етникуми во ОО

ЗДРАВСТВЕНО 
ПРЕВЕНТИВНА  ДЕЈНОСТ
ОО на Црвен крст-Чаир, здравствено превентивната дејност ја
смета за една од темелните дејности која се стреми кон унапреду-
вање на човековото здравје,здравствената благосостојба и со-
одветна здравствена грижа како предуслов за зачувување на
човековиот живот.
Здравствената програма се спроведува преку идентификација на
потребите на ранливите заедници на здравствен план, организи-
рање на здравствени едукации, диструбуција на здравствено ин-
формативен и едукативен материјал, подигање на здравствената
свест и намалување на дискриминацијата кон ранливите групи,
како и активности во насока на превентива од болести,
повреди,инвалидитет или загуба на животот.

АКТИВНОСТИ 

L Одбележување на традиционалните активности согласно ка-
лендарот на ЦК на Р.Македонија (Недела за борба против ту-
берколозата и градните болести, Недела за борба против
шеќерната болест, Недела за борба против ХИВ/СИДА, Свет-
скиот ден на здравјето, Ден на здравственото
воспитување,Светскиот ден за борба против туберколозата,
Недела за борба против алкохолизмот, наркоманијата и пу-
шењето и неделата за забоздравствена заштита.

L Организирање на здравствени превентивни предавања и
прегледи за различни целни групи.

L Учество на обуки-семинари за зајакнување на капацитетите
на ОО за побројни и поквалитетни активности

L Соработка со организации на локално ниво кои работат на
превенција на населението на здравствен план,.

L Дистрибуција на пропаганден материјал.

ПРВА ПОМОШ
Црвениот крст спроведува низа обуки и едукации  на полето
Прва помош со што се овозможува помасовно оспособување на
населението и градење на побезбедни и поздрави заедници.
Преку програмата ОО ќе се обиде да придонесе во спасувањето
на човечки животи т.е.  сигурност преку практичната примена на
стекнатите знаења, вештини, истите да се пренесат и
применат.ОО ќе ја промовира идејата дека Првата помош е акт
на хуманост,единство,доброволен гест кој поседува сила да го
мобилизира секој поединец за заштита и зачувување на животот.

АКТИВНОСТИ 

L Организирање настава-обука по Прва помош за кандидати
за возачи на моторни возила

L Прилагодување на наставните содржини и програми на кру-
севите по Прва помош,адаприрани на потребите на специ-
фичните целни групи (деца од предшколска возраст,деца од
основни и средни училишта,млади волонтери и сл.)

L Организирање на општински натпревари по Прва помош
L Организирање на висококвалитетна обука на волонтерите

од ОО кои учествуваат во обуките и активностите од областа
на ПП

L Одбележување на Светскиот ден на Првата помош
L Обука на шминкери за реалистичко прикажување на по-

вреди

КРВОДАРИТЕЛСТВО
Крводарителството претставува активност која преку давање на
крв и ширење на идејата за солидарност,доброволно,анонимно и
бесплатно крводарителство помага при лекувањето на граѓаните
т.е. има општествено значење и претставува дејност од општествен
интерес. ОО преку своите активности ќе делува на подигање на
јавната свест за потребите од крводарување,како хуман гест и
значењето на крвта во спасувањето на човековите животи бидејки
без потребните количини сигурна крв не е можно да се обезбеди
современа и квалитетна здравствена заштита на населението.

АКТИВНОСТИ 

L Подготовка на годишна оперативна програма за крводари-
телски акции.

L Одбележување на традиционалните календарски активно-
сти.
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L Организирање на крводарителски акции согласно годишниот
оперативен план.

L Учество на семинари за едукација на мотиватори за добро-
волно дарување на крв.

L Изнаоѓање на нови форми на организирање на крводарител-
ски акции во владини и невладини организации,работни ор-
ганизации,млади и сл.

L Доделување на признанија и награди за најуспешни по-
единци и установи заслужни за унапредувањето и промови-
рањето на крводарителството.

L Електронска евиденција на крводарителите за полесно обез-
бедување на податоците за бројот на крвните единици и
крводарителите.

L Едукација на помладата популација за мотивирање и поди-
гање на свеста за значењето на крводарителството.

СОЦИЈАЛНО 
ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ
Главна цел во сцијално-хуманитарната дејност е насочена кон на-
малување на ранливоста на населението.Социјално-хуманитар-
ните активности се насочени кон подигање на свеста на
населението,како и зацврстување на капацитетите на заедниците
со цел заштита и справување со социјални ризици.

АКТИВНОСТИ 

L Обезбедување на донации во финансиски средства, храна,
хигиена,облека и сл.

L Организирање и спроведување на хуманитарни акции за
обезбедување на хуманитарна помош и дистрибуција на ис-
тата.

L Одбележување на традиционалните активности според ка-
лендарот на ЦК на Р.Македонија: Акција од куќа на куќа; Не-
дела на солидарноста; Ден на гладта; Недела на грижа за
старите лица.

L Подигање на свеста на младите за заштита од трговија со луѓе.
L Соработка со корпоративниот сектор за поддршка на про-

екти од социјален карактер.

ОО во рамките на социјално-хуманитарната дејност континуирано
се ангажира и прави напори во заштитата на достоинството и по-
добрување на животот на лицата соочени со одредени социјални
ризици.Оваа дејност опфаќа организирање и обезбедување на
помош,грижа и услуги на најранливите категории на население.ОО
ќе посвети поголемо внимание на јакнење на човековите капаци-
тети,со цел да се обезбеди соодветна услуга на корисниците.Со
едукацијата на волонтерите,како активни учесници и непосредно
ангажирани на теренот ќе се придонесе за побрза и поголема ефи-
касност,а тоа ќе влијае и на квалитетот на социјалната заштита.
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МЛАДИ
Младите на ЦК се најмасовната група на волонтери и истовре-
мено носители на голем број на активности. Младите на ОО се
клучен дел и главни двигатели на теренските активност.Клубот
на млади активно е вклучен во сите програмски активности како
и во структурата на организацијата.Оваа година особено
значење ќе се даде на развојот на клубот, зајакнувањето на ли-
дерските способности и јакнењето на капацитетите  на младите
за поуспешно имплементирање на програмите.

Во наредната година ќе следи оспособување на младите како да
го пренесат своето знаење на останатите волонтери во нивните
средини.

АКТИВНОСТИ 

L Поддршка во имплементација на активностите од традицио-
налниот календар на активности на ЦК.

L Координација и промовирање на клубот на младите волон-
тери.

L Имплементација на ЦКА-ПХВ проектот како модел на дисеми-
нација, изработка, имплементација, документирање на про-
екти, привлекување и задржување на волонтери.

L Врсничка едукација на поле на подигање на свеста за ризикот
и последиците од насилно однесување кај младите, трго-
вијата со луѓе, превенција од болестите на зависности и доб-
роволно дарување на крв.

L Организирање натпревари по Прва помош
L Едукации и дообука на младите преку нивно учество на се-

минари и обуки
L Организирање и учество во собирни акции
L Избор на лидер на клубот на млади
L Учесто во активностите на младите на ниво на ЦК на град

Скопје и ЦК на Р.Македонија
L Изготвување и аплицирање на проекти во локалната само-

управа за подршка на активностите на клубот на млади.

ПОДГОТОВКА И ДЕЈСТВУ-
ВАЊЕ ПРИ КАТАСТРОФИ
Главна цел во социјално-хуманитарната дејност е насочена кон на-
малување на ранливоста на населението. Социјално-хуманитар-
ните активности се насочени кон подигање на свеста на
населението,како и зацврстување на капацитетите на заедниците
со цел заштита и справување со социјални ризици.

L Градење на партнерски односи со локалните самоуправи
Бутел; Чаир; Ш.Оризари и Ч.Сандево за помош на ранливите
категории на население.

ОО во рамките на социјално-хуманитарната дејност континуирано
се ангажира и прави напори во заштитата на достоинството и по-
добрување на животот на лицата соочени со одредени социјални
ризици.Оваа дејност опфаќа организирање и обезбедување на
помош,грижа и услуги на најранливите категории на население.ОО
ќе посвети поголемо внимание на јакнење на човековите капаци-
тети,со цел да се обезбеди соодветна услуга на корисниците.Со
едукацијата на волонтерите,како активни учесници и непосредно
ангажирани на теренот ќе се придонесе за побрза и поголема ефи-
касност,а тоа ќе влијае и на квалитетот на социјалната заштита.

АКТИВНОСТИ 

L Подигање на јавната свест за справување со катастрофите и
последиците предизвикани од нив.

L Организирање на предавања за подигање на јавната свест за
самозаштита и заштита од катастрофи.

L Организирање на вежби за спасување за едукација во случај
на катастрофи во основните училишта во соработка со ком-
плетниот кадар од самото училиште.

L Учество во заеднички вежби организирани од страна на ЦК
на Р.Македонија и ЦК на град Скопје.

L Учество во функционирањето на тимот за одговор при ката-
строфи на наиво на град Скопје

КЛУБ НА ЖЕНИ
Во рамките на ОО, Клубот на жени интезивно е вклучен речиси
20 години во сите програмски активности.Овој тип на организа-
ција на населението е единствен на територијата на Р.Македонија
во рамките на ЦК.Нивната заложба и работа е од големо значење
за ОО и тие заедно со младите се главните организатори и реа-
лизатори на теренските активности на ОО.
За таа цел оваа година ќе се даде посебно внимание за нивно по-
натамошно афирмирање во организацијата со привлекување на
нови и мотивирање на старите членови.За да се постигне сето
ова, Клубот на жени од оваа година ќе ги превземе следните ак-
тивности преку кои ќе се надгради и ќе даде многу поголем при-
донес во работењето на ОО.

АКТИВНОСТИ 

L Организирање на редовни средби на Клубот за нивна коор-
динација и организирање на активности.

L Организирање на посети на домовите за стари лица.
L Организирање на работилници
L Организирање на заеднички средби со други клубови на

жени за размена на искуства во и надвор од земјата.
L Контунуирана подготовка на пејачката и играорната група во

рамките на клубот.
L Учество на манифестации во организација на ЦК и други не-

владини организации

Чаир
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ПРИХОДИ 2,060,000.00 1,850,000.00
Сопствени приходи 510,000.00 655,000.00 35.41
Приходи од Закон на ЦК 1,500,000.00 1,170,000.00 63.24
Приходи од проекти 50,000.00 25,000.00 1.35
Вкупно приходи 2,060,000.00 1,850,000.00           100.00

РАСХОДИ 
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1,072,300.00 838,000.00 45.30
МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 797,700.00 762,000.00      41.19
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 190,000.00 250,000.00 13.51
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0.00 0.00 0.00
ВКУПНО РАСХОДИ 2,060,000.00 1,850,000.00 100.00
РАЗЛИКА 0.00 0.00

П Р И Х О Д И
74 ПРИХОДИ Буџет 2011     Буџет 2012 %

Пренесен дел од вишокот на приходите од
минатата година 0.00         0.00
Приходи од регистрација возила/Закон за ЦК 1,500,000.00 1,170,000.00 63.24
Приходи од прва помош 340,000.00 420,000.00 22.70
Донации/спонзорства 20,000.00 46,000.00 2.49
Приходи  од ЦКРМ 0.00 0.00 0.00
Од проекти 30,000.00 25,000.00 1.35
Крводарителство 110,000.00 96,000.00 5.19
Дисеминација 0.00 0.00
Фонд за развој 30,000.00 1.62
Приходи од чланарини 60,000.00 63,000.00 3.41

ВКУПНО ПРИХОДИ 2,060,000.00    1,850,000.00  100.00

Р А С Х О Д И
РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
ПЛАТИ И  НАДОМЕСТОЦИ Буџет 2011        Буџет 2012 %

Бруто плати 1,009,300.00 835,000.00 45.14
Надомест за годишен одмор 20,000.00
Отпреминина за пензија 40,000.00
Персонален данок од надоместоци
(дневници,јубилејни награди) 3,000.00 3,000.00

ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ 1,072,300.00 838,000.00    45.30

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Електрична енергија 110,000.00 130,000.00 7.03
Трошоци за вода 3,600.00 4,000.00 0.22
Ѓубретарина 5,500.00 3,000.00 0.16

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
Пошта 1,000.00 1,000.00 0.05
Телефон и телефакс 85,000.00 100,000.00 5.41
Интернет 16,000.00
Гориво 20,000.00 10,000.00 0.54
Трошоци за регистрација возила 14,000.00 14,000.00 0.76

МАТЕРИЈАЛИ
Канцелариски материјал 15,000.00 20,000.00 1.08
Материјали за АОП 5,000.00 5,000.00 0.27
Одржување и средства за хигиена 10,000.00 10,000.00 0.54

ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
Поправка и одржување возила 10,000.00 10,000.00 0.54
Трошоци за ПП Апарати 0.00 12,000.00 0.65
Одржување на софтвер и хардвер 0.00 5,000.00 0.27

ДРУГИ  ДОГОВОРЕНИ УСЛУГИ
Книговодствени и др. интелектуални услуги 60,000.00 40,000.00 2.16
Банкарска провизија 10,000.00 8,000.00 0.43
Осигурување на имот 20,000.00 1.08
Кредит и камата - НЛБ Тутунска банка 287,600.00 260,000.00 14.05
Авторски хонорари 145,000.00 110,000.00 5.95

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 797,700.00 762,000.00 41.19
ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Организација и развој
Седница на Извршен Одбор 10,000.00 10,000.00 0.54
Собрание на ООЦК 10,000.00 10,000.00 0.54
Дисеминација 5,000.00 5,000.00 0.27
Здравствено - воспитна дејност 10,000.00 10,000.00 0.54
Прва помош 10,000.00 100,000.00 5.41
Крводарителство 10,000.00 15,000.00 0.81
Социјално - хуманитарна дејност 10,000.00 15,000.00 0.81
Котизација за делегати во ЦК РМ 100,000.00 50,000.00 2.70
Катастрофи 10,000.00 10,000.00 0.54
Меѓународна соработка 10,000.00 0.54
Младина 15,000.00 15,000.00 0.81

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 190,000.00 250,000.00     13.51
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Реконструкција и реновирање на градежни објекти 0.00 0.00 0.00
ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0.00 0.00       0.00

ВКУПНО РАСХОДИ 2,060,000.001,850,000.00 100.0

ФИНАСОВ ПЛАН НА ЦРВЕН КРСТ ЧАИР ЗА 2012 ГОДИНА

Појаснување:
Планирани расходи за плата во 2011 година изнесуваат 45.30
Планирани материјални расходи  41.19
Планирани расходи на функцијата изнесуваат  13.51
Капитални расходи 0.00


