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4 Crven krst na Republika Makedonija

Crveniot krst na Republika Makedonija promovi-
ra strategija na razvoj na procesi vo koi treba da se
menuva svesta za potreba od promeni, koi na{ata organi-
zacija ja smestuvaat vo redot na sovremenite, modernite,
no i dobro organizirani nacionalni dru{tva, a pritoa
istaknuvaj}i go svojot identitet. Toa pretpostavuva dobro
Nacionalno dru{tvo koe postojano se prilagoduva kon
novonastanatite uslovi za dejstvuvawe i osposobuvawe
za efektivno iskoristuvawe na mo}ta na humanosta,
preku maksimalno vklu~uvawe na ~ove~kite resursi i
materijalnite sredstva za uspe{no izvr{uvawe na
na{ata slo`ena humanitarna misija.  Praktikuvawe na
novi formi i metodi se va`en del od integralniot pro-
ces na sistemot na na{eto funkcionirawe za odgovor na
predizvicite koi proizleguvaat od na{eto sekojdnevno
opkru`uvawe. 

Programiraweto na na{ite aktivnosti go bazi-
rame vrz osnova na strate{kite dokumenti, vrz osnova na
Analizata i procenkata na rabotata na Op{tinskite
organizacii i postojaniot monitoring i evaluacija vo
raboteweto. Toa ne pravi odgovorni zo{to so revidirawe
i modernizirawe na na{ite programi i planovi treba da
sogleduvame i vizija za uspe{no dejstvuvawe. Ottamu e i
na{eto veruvawe deka sme na siguren pat pobrzo da ~eko-
rime vo slo`enata aktivnost za prilagoduvawe i
zacvrstuvawe kon pozitivnite iskustva na ~lenkite na
dvi`eweto i organizirawe po site svetskite standardi

. 
Dosega{niot period se karakterizira so zgole-

muvawe na efikasnosta vo rabotata, inicijativi za
zgolemuvawe na kapacitetot so jaknewe na volonterizmot,
za sozdavawe na uslovi za efikasno funkcionirawe na
organite i oblicite na dejstvuvawe, edinstvo vo akcijata,
koordinirano i sinhronizirano dejstvuvawe na konstitu-
tivnite delovi, so akcent na gradewe na novi relacii so
Op{tinskite organizacii i unapreduvawe na nivnoto

D r . J o v a n  D a m j a n o v s k i
Pretsedatel na

Crveniot krst na RM

VIZIJA ZA 
POGOLEM 
USPEH
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u~estvo vo celokupnoto planirawe, so {to }e se
postigne sozdavawe na razvojna mre`a na inicija-
tivi. 

Programata za narednite aktivnosti, vo
osnovni crti treba da pretstavuva funkionirawe po
site prifatlivi standardi, so zadr`uvawe na volon-
terite i zgolemuvawe na brojot na novi volonteri
,osobeno me|u mladite, so cel da se dobie celosna
institucionalna podr{ka za uspe{no dejstvuvawe i
promovirawe na principite na dvi`eweto. Toa pred-
po~ita vistinski balans me|u odr`uvawe na etabli-
ranite vrednosti, so voveduvawe na inovacii za da
se odgovori na predizvicite na vremeto. Vo taa
smisla }e go spomeneme i sozdavaweto na nov
efikasen finansiski menaxment. 

Analiziraj}i gi dosega{nite aktivnosti
planirame da obezbedime soodveten razvoj i isko-
ristuvawe na site na{i potencijali i nivno
anga`irawe vo slu`ba na lu|eto i neposredna
sorabotka so najranlivoto naselenie i zadovoluvawe
na nivnite potrebi. Raboteweto vo narednata godina
}e soodvetsvuva so implementacija na programi i
proekti vo koi i ponatamu sme upateni na podr{ka i
sorabotka so partneri nadvor od na{ata dr`ava. No
isto taka vo naredniot period zalo`bite se za
decentralizacija na programite so pogolema zavis-
nost od sopstvenite potencijali.

Patot za ostvaruvawe na vizijata za pogolem
uspeh vo narednata godina treba da bide plod na
uspe{na zaedni~ka rabota na volonterite, upravata i
partnerite na Crveniot krst. 

S a i t  S a i t i ,
Generalen sekretar na
Crveniot krst na RM
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ORGANIZACIJA I RAZVOJ 
M Menaxirawe so volonteri na Crveniot krst na RM, privlekuvawe novi 

vo lonteri vo org anizacijata i nivna edukacija.
M Izm eni i dopolnuvawe na Statutot na Crveniot krst na RM i usog lasuvawe 

so Zakonot za Crveniot krst na RM
M Kontinuirana nadg radba na kadrovskite resursi na nacionalnoto dru{tvo.
M Form irawe na m re à za interesno povrzuvawe na op{tinskite org anizacii 

na Crveniot krst
M Form irawe na operativni sojuzi so drug i partneri na nacionalno i 

lokalno nivo.

DISEMINACIJA
M Kontinuirana obuka na disem inatori;
M Razvoj i prim ena na proektot CKA – PHV (Crven krst vo akcija- Prom ocija 
na hum anite vrednosti);
M Funkcionirawe na Nacionalniot kom itet za Me|unarodno hum anitarno 
pravo.

ZDRAVSTVENO - PREVENTIVNA DEJNOST 
M Prog ram a za odr̀ livo zg olem uvawe na otkrivaweto na zaboleni od 

tuberkuloza i stapka na izlekuvawe
M Borba protiv stig m atizacija i diskrim inacijata kon lu|eto koi ìveat so 

HIV/SIDA i tuberkuloza.
M Nam aluvawe na {tetite i podobruvawe na zdravstvenata i socijalna 

sostojba kaj intravenoznite korisnici na drog a.
M G radewe na partnerski odnosi so relevantni institucii i org anizacii

PRVA POMO[ 
M Zg olem uvawe na svesnosta na zaednicite za davawe na prva pom o{ bez 

diskrim inacija, vrz principite na hum anost, nepristranost i dobrovolnost.
M Intenzivirawe na sorabotkata i partnerstvoto so relevantnite institucii 

i org anizacii so cel da se napravi prvata pom o{ podostapna za razli~ni 
celni g rupi.

M Razvoj na lokalnite partnerstva pom e|u op{tinskite org anizacii na 
Crveniot krst i vladiniot i nevladin sektor na planot na bezbednost vo 
soobra}ajot.

KRVODARITELSTVO 
M Sproveduvawe na obvrskite koi proizleg uvaat od G odi{nata prog ram a za 

org anizacija i unapreduvawe na krvodaritelstvoto vo Republika 
Makedonija, donesena od Ministerstvoto za zdravstvo, vo sog lasnost so 
Zakonot za bezbednost vo snabduvaweto so krv.

M Rabota na klubovi na krvodariteli.

SOCIJALNO - HUMANITARNA DEJNOST 
M Podig awe na svesta na m ladite za za{tita od trg ovijata so lu|e. 

Org anizirawe na obuki za vrsni~ka edukacija na edukatori, so cel 

P R I O R I T E T I
NA CRVENIOT KRST NA R E P U B
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ponatam o{na edukacija m e|u m ladite.
M Prim ena i razvoj na Prog ram ata za Zaedni~ki razvoj na zaednicata vo tri 

novi op{tinski org anizacii na Crveniot krst. 
M Poddr{ka i pom o{ na lica so posebni potrebi so cel rehabilitacija, 

socijalizacija i nivna integ racija vo zaednicata kade ìveat.

PODGOTVENOST I DEJSTVUVAWE PRI
KATASTROFI
M E dukacija na vraboteni, u~enici vo srednite u~ili{ta i 

po{irokata populacija vo RM, za podig awe na svesta za za{tita i 
sam oza{tita od katastrofi.

M Form irawe, oprem uvawe, obuka na Op{tinskite edinici za odg ovor 
pri katastrofi, kako i dooprem uvawe i obuka na Republi~kata 
edinica za odg ovor pri katastrofi i postojnite edinici na 
op{tinskite org anizacii.

INFORMIRAWE I KOMUNIKACII 
M Osovrem enuvawe na rabotata vo izdava~kata dejnost na Crveniot 

krst na RM.
M U napreduvawe na sistem ot za vnatre{na i nadvore{na 

kom unikacija vo Crveniot krst na RM
M Zbog atuvawe na sodr̀ inite i zg olem uvawe na brojot na korisnicite na 

E  -vesnikot na Crveniot krst na RM.

ME\UNARODNA SORABOTKA 
M Vospostavuvawe na sorabotka i poddr{ka za im plem entacija na 

proekti od stranski donatori i prom ovirawe na aktivnostite na 
Crveniot krst na RM.

MLADI NA CRVEN KRST 
M Prom ovirawe na klubovi na m ladite volonteri i unapreduvawe na 

m e|uop{tinskata sorabotka na m ladite.
M Artikulirawe na interesite na m ladite i nivno povrzuvawe vo 

odredeni sferi na Crveniot krst.
M Sorabotka so studentskite org anizacii i univerzitetite vo RM za 

prom ovirawe na hum anite vrednosti na Crveniot krst.
M CKA-PHV proektot kako m odel za disem inacija i privlekuvawe na 

m ladi volonteri. 

SLU@BA ZA BARAWE 
M Realizacija na aktivnostite predvideni vo strateg ijata na Slu b̀ata 

za barawe 2008-2010 g odina.

FINANSISKO RABOTEWE I 
MOBILIZIRAWE NA FONDOVI 
M Softverska povrzanost na op{tinskite org anizacii na Crveniot 

Krst so centralata na CK.
M Podg otvka na Strateg ija za m obilizirawe na fondovi.

  Z A  R A B O T A  
B L I K A MAKEDONIJA VO 2008 
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EUKATIVEN TRENING
CENTAR NA CRVENIOT
KRST NA REPUBLIKA
MAKEDONIJA

Edna od osnovnite zada~i na Crveniot krst na RM, soglasno za ko -
not i statutot na organizacijata e da dava soodvetni uslugi za edu -
ka cija na odredeni celni grupi na naselenie, so cel za{tita na
zd r av jeto i podobruvawe na uslovite za `ivot i namaluvawe na
pos le dicite na katastrofite.

So cel da se izvr{i nadgradba na postoe~kite kapaciteti vo na ci -
onalnoto dru{tvo i da se podobri efikasnosta za da se ponudi
podobar edukativen sistem i kvalitetni uslugi na edukacija, se
nalo`uva potrebata od otvorawe na Edukativen trening centar na
Crveniot krst na RM.
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Centarot pokraj toa {to edukativnite uslugi kon odredeni celni grupi nase-
lenie }e gi nudi vo zemjata, isto taka }e mo`e da nudi ve}e zacvrsteni formi
na edukacija i na me|unaroden plan.

Edukativniot trening centar pokraj toa {to }e ima za cel da gi zajakne
kapacitetite na nacionalnoto dru{tvo, kako i obezbeduvawe na kvalitetna
edukativna usluga na gra|anite, }e pretstavuva i dologoro~en izvor za gener-
irawe na finansiski sredstva koi }e pridonesat vo ostvaruvaweto na pro-
gramskite zada~i na nacionalnoto dru{tvo.

So otvorawe na centarot koj vsu{nost }e obezbedi i vnatre{no reformirawe
na nacionalnoto dru{tvo, }e se ovozmo`i ostvaruvawe na edna od razvojnite
celi na organizacijata - Crveniot krst na RM da se razviva i dobro da
funkcionira. Preku centarot }e se ovozmo`i gradewe na novi relacii so
op{tinskite organizacii na Crveniot krst vo nasoka za zajaknuvawe na pro-
gramskite sodr`ini na nacionalnoto dru{tvo.

Edukativniot trening centar preku svoeto funkcionirawe }e ovoz-
mo`i gradewe na partnerski odnosi so drugi institucii, organizacii i
nacionalni dru{tva {to }e pridonese za kvaliteten organizaciski razvoj i
kontinuirano zajaknuvawe na imixot na organizacijata vo zemjata i stranstvo.

CELI:

M Nadg radba na postoe~kite kapaciteti na nacionalnoto dru{tvo za podobar 
edukativen sistem

M Obezbeduvawe na kvalitetna edukacija na kadri
M E tablirawe nov na~in i pristap kon koristeweto na novinite vo 

raboteweto
M Obezbeduva relevantni edukativni m aterijali koi se lesno dostapni do 

korisnicite na uslug ite
M Sozdavawe na dolg oro~en izvor za g enerirawe na dopolnitelni 

finansiski sredstva za poddr{ka na aktivnostite na nacionalnoto 
dru{tvo.

VID NA EDUKATIVNI USLUGI KOI ]E
GI NUDI EDUKATIVNIOT TRENING 
CENTAR:

M Kursevi za prva pom o{
M Kursevi za spasuvawe na voda
M Kursevi za spasuvawe na planina
M Prom ocija na hum ani vrednosti -PHV 
M edukacija
M E dukacija za psiholo{ka prva pom o{
M Kursevi za stranski jazik
M Kuresevi za stranski jazici i
M Kursevi za kom pjuteri
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O^EKUVANI REZULTATI:

M Obezbeduvawe na infrastrukturni, m aterijalni i kadrovski uslovi
M Prom ovirawe i obezbeduvawe na prog ram i za kontinuirano u~ewe
M Izdavawe na licenci za educirani kadri
M Vnatre{no reform irawe na nacionalnoto dru{tvo, m onitoring  i 

evaluacija na educiranite kadri vo realizacijata na procesot na edukacija
M G radewe novi relacii so op{tinskite org anizacii na Crveniot krst 
M E dukacija na stru~en kadar vo Crveniot krst
M E dukacija na kadar za ND vo reg ionot
M Zg olem uvawe i prodlabo~uvawe na m e|unarodnata sorabotka
M Form irawe na data baza na instruktori i lica so sertifikat obu~eni za 

oddelni prog ram i na nacionalnoto dru{tvo
M Podig awe na im ixot na Crveniot krst na RM
M Obezbeduvawe na dopolnitelni fondovi
M Podobruvawe i zacvrstuvawe na relacii so Vladata vo svojstvo na 

pom ag atel
M Podig awe na kapacitetite na op{tinskite org anizacii na Crveniot krst
M Kvalitetna i sovrem ena edukacija na volonterite na Crveniot krst i 

g ra|anite na RM
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ORGANIZACIJA I
RAZVOJ

Aktivnostite na Crveniot krst na RM vo tekot na 2008 g odina }e bidat planirani vrz
osnova na Strateg ija 2010, Milenium skite razvojni celi i Razvojniot plan na
Crveniot krst na RM 2006 - 2010, kako i sledewe na prom enite na strate{kite
dokum enti kako rezultat na realizacijata na prog ram skite aktivnosti.

Natam o{nata nadg radba e osnova za dobro, funkcionalno rakovodewe i upravu-
vawe i org anizacisko restruktuirawe za nadg radba na kadrovskite i m aterijalnite
kapaciteti na Crveniot krst na RM.

Crveniot krst vo akcija - Prom ocija na hum anite vrednosti ( CKA-PHV) pretstavu-
va proekten m odel za privlekuvawe na m ladi, koj g i afirm ira pozitivnite kulturni
vrednosti preku aktivirawe na m ladite volonteri na Crveniot krst na RM.
GLAVNA CEL 

,,^uvstvata se ne{to {to ne mo`e da se opi{e, ne{to {to ni zborovite ne
mo`at da go razjasnat, a ni da go poka`at. Ne mo`am da  najdam  tolku  silni
zbo rovi {to bi mo`ele tolku jasno da Vi opi{at kako jas se ~uvstvuvam. Mnogu,
mno gu radosna, srceto silno mi ~uka od pomislata deka u{te nekolku minuti }e
bi deme zaedno, a potoa }e se razdelime.  No  se nadevam  deka  nema  da  bide
za se ko ga{. ^uvstvuvam edna energija, golema `elba da bidam poaktivna, da
izrabotam mali proekti, no so golemo zna~ewe, za da pomognam na sekoj {to ima
potreba. Ne znam kako da gi imenuvam ovie ~uvstva, koi vo sebe sodr`at i u{te
mnogu dru gi, mo`ebi kako DRU@EWE I HUMANOST.,,

U ~esnik na CKA-PHV rabotilnica 
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Razvoj i unapreduvawe na rabotata na Crveniot krst na RM vo nacionalno dru{tvo
koe dobro funkcionira. 

AKTIVNOSTI
M Org anizirawe i realizacija na izbornite aktivnosti na site nivoa na 

org anizacijata na Crveniot krst na RM;
M Razvoj i unapreduvawe na m enaxm entot so volonteri i vraboteni;
M Nadg radba na m aterijalnite kapaciteti na nacionalnoto dru{tvo;
M Zapoznavawe na novoizbranite rakovodstva vo op{tinskite org anizacii 
na Crven krst na RM, za prog ram skite aktivnosti so utvrduvawe na jasna 

podelba na odg ovornostite i obvrskite pom e|u rakovodeweto i upravuvaweto;
M Inicijativi za izm eni i dopolnuvawe na Statutot na Crveniot krst na RM 
i usog lasuvawe so Zakonot za Crveniot krst na RM;
M Form irawe na m re à za interesno povrzuvawe na op{tinskite 

org anizacii na Crveniot krst na RM;
M Sorabotka so vladini institucii i ag encii;
M Im plem entacija na preporakite na Me|unarodoto dvìewe za pog olem a 

zastapenost na m ladite vo org anite i telata na Crveniot krst na RM;

O^EKUVANI REZULTATI:

M Zg olem en e brojot na ~lenovite na Crveniot krst na RM;
M Konstituiran e noviot sostav na Sobranieto na Crveniot krst na RM vo 

m andatniot period 2008 - 2012.
M U napreden e m enaxm entot so volonteri i vraboteni;
M Inform irani se novoizbranite rakovodstva vo op{tinskite org anizacii 

na Crveniot krst na RM;
M Donesen e Statutot na Crveniot krst na RM;
M Form irana e m re à za interesno povrzuvawe na op{tinskite org anizacii 

na Crveniot krst na RM;
M Obezbedena e pog olem a zastapenost na m ladite;
M Vospostaveni se dolg oro~ni partnerstva so dr̀ avnite org ani na 

upravuvawe, org anizacii i stru~ni institucii.
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Prog ram skite aktivnosti vo oblasta na disem inacijata se vo korelacija so
Razvojniot plan 2006 - 2010 na Crven krst na RM, klu~nite oblasti vo ~ij kontekst
e prom oviraweto na osnovnite principi i hum ani vrednosti na dvìeweto, Strate{kiot
plan za disem inacija 2008 - 2010, Prog ram a na Nacionalniot kom itet za MHP i
odredeni poraki i nasoki na Me|unarodniot kom itet na Crveniot krst kako za{titnik
na osnovnite principi i ~uvar na @enevskite konvenci i Dopolnitelni protokoli, koi
se osnoven stolb na MHP.

GLAVNA CEL

Prom ovirawe na Me|unarodnoto dvìewe na Crven krst i Crvena polum ese~ina,
osnovnite principi, Me|unarodnoto hum anitarno pravo (MHP) i hum anite vrednosti.

AKTIVNOSTI:

Redovni/ tradicionalni aktivnosti

M Odbele ùvawe na 8-m i Maj - Svetskiot den na Crveniot krst i Crvenata 
polum ese~ina i Nedelata na Crveniot krst 8 - 15 Maj;

M Disem inaciski sesii so org aniziran priod kon specifi~ni celni g rupi 
(studenti, zdravstveni rabotnici, farm acevti, lokalna sam ouprava, 
dr̀ avni - vladini org anizacii i institucii, odbrana, policija, vraboteni 
vo centri za socijalna rabota, psiholozi, pedag ozi, NVO), od strana na 
disem inatorite vo op{tinskite org anizacii na Crveniot krst na RM.

DISEMINACIJA



15Godi{en plan za rabota so buxet za 2008 

... Kog a se prijaviv za ovaa rabotilnica pom isliv deka }e bide u{te edno dosad-
no predavawe koe ako g o pom inam  m nog u }e m i zna~i kaj profesorite i vo m oeto dosie,
no nikog a{ ne pom isliv deka predavawe na ovaa tem a m o è da se izvede na tolku inte-
resen na~in, {to edvaj ~ekam  kog a }e dojde *sledniot ~as*...

... Ova e m oj prv dopir so ovaa tem a i bi rekol kam o sre}a site predm eti da se
izveduvaa na vakov na~in. Atm osferata be{e takva {to m nog u lesno si g o najdov svoeto
m esto kako del od g rupata vo koja iako site doa|am e od razli~ni fakulteti i so razli~ni
predznaewa, vo nieden m om ent ne se po~uvstvuvav pot~inet ili poslab*....

Izjavi od rabotilnica so studenti

M Selekcija na postojniot kadrovski potencijal na educirani disem inatori 
za vr{ewe na disem inacija za specifi~ni celni g rupi na slu{ateli.

M Sozdavawe na operabilni m o ǹosti na Nacionalniot kom itet za 
im plem entacija na MHP;

M Natam o{no integ rativno vklu~uvawe vo aktivnosti na drug i prog ram ski 
oblasti vo Crveniot krst na RM so specifi~ni kadrovski i m etodski 
podg otovki;

M Podg otvuvawe na standardiziran kit za disem inacija {to }e g o koristat 
disem inatorite od site op{tinski org anizacii na Crveniot krst;

M Razvoj i dopolnuvawe na veb-stranata so poseben direktorium  za 
disem inacija.

Proektni aktivnosti:

M Org anizirawe na rabotilnici za obuka na treneri za disem inacija so 
specifi~ni g rupi, kako neophodna potreba na idniot strate{ki razvoj;

M Poddr{ka na uspe{nite prog ram i i jaknewe na struktuiranite sistem i: 
Crven krst vo akcija - Prom ocija na hum ani vrednosti (CKA-PHV) i 
Istra ùvawe na hum anitarnoto pravo (IHP) vovedeno vo obrazovniot 
proces, kako posebni vrednosni prog ram i;

O^EKUVANI REZULTATI

M Podig nata e svesta na naselenieto za zna~eweto i ulog ata na Dvìeweto na 
Crveniot krst i Crvenata polum ese~ina

M U napredena e sorabotkata so nadle ǹi institucii, vo nasoka na 
disem inacija na MHP vo razli~ni seg m enti od op{testveniot ìvot.

M Izg otveni se m etodski i elektronski pom ag ala za potrebite za 
disem inacijata.

Proektni aktivnosti

M Obuka na treneri za disem inacija so specifi~ni g rupi
M Vospostaven e sistem  i procedura za obuka na treneri za specifi~ni 

celni g rupi;
M Prom ocija na hum ani vrednosti (CKA-PHV) i istra ùvawe na 

hum anitarnoto pravo (IHP)
M Zajaknati se potencijalite na m ladite vo op{tinskite org anizacii na 

Crveniot krst na RM za realizacija na prog ram ski i proektni aktivnosti. 
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Unapreduvaweto na ~ovekovoto zdr av je, zdravstvenata blagosostojba i
zdrav stvenata gri`a pretstavuvaat eden od os nov nite na~ini za namaluvawe
na ranlivosta na naselenieto i zajaknuvaweto na zaednicata. Preku plani-
raweto i organiziraweto na kvalitetni zdravstve no-preventivni aktivnosti
Crveniot krst na RM kontinuirano doprinesuva vo ostvaruvaweto na
zdravstvenite prioriteti zacrtani vo strate{kite dokumenti.

So zbogateno odbele`uvawe na tra di cionalnite aktivnosti i postojano
voveduvawe na novi proektni aktivnosti Cr ve niot krst na RM se stremi da gi
mobilizira site relevantni subjekti koi ovozmo`uvaat najdirektno i
najneposredno zadovoluvawe na zdravstvenite potrebi na zaednicata. Da
~ekorime kon zdravjeto zaedno....

GLAVNA CEL
M Nam aluvawe na ranlivosta na naselenieto na zdravstveno-preventiven plan.

Redovni / tradicionalni aktivnosti:

M Nedela na borba protiv srcevosadovite zaboluvawa
M Nedela za borba protiv rakot
M Svetskiot den na zdravjeto
M Den na zdravstveno vospitanie

ZDRAVSTVENO-
PREVENTIVNA
DEJNOST
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.. Ubavo e da imame vakvi akcii. Nemame sini kartoni...
- `itel od Topansko Pole
... Svesen sum deka ova e korisno, no i besplatno...nema da poto{am pari za
avtobus i vreme da odam po bolnici...
-`itel na [uto Orizari
...Sega samo {to pristignavme so soprugata od Hipodrom. Gi dobivme
pokanite i dvajcata se pregledavme. Da vidime sega {to }e bide, nie ne
sme dobri so zdravjeto... 
- `itel na Maxari
... Ova e mnogu dobro, ima lu|e bez rabota! Od kade ni nam pari za sni-
mawe!? So ova mo`eme da si go proverime na{eto zdravje ...
-`itel na ]eramidnica 

Izjavi od fluorografiranoto romskoto naselenie vo ramkite na proektot
"Crven krst vo borba protiv tuberkulozata".

M Nedela na borba protiv tuberkulozata i g radnite bolesti
M Svetski den za borba protiv tuberkulozata
M Nedela na borba protiv {e}ernata bolest
M Nedela na borba protiv alkoholizm ot, narkom anijata i pu{eweto
M Nedela za borba protiv sidata
M Nedela na zabozdravstvena za{tita

Podgotovka na programi za odbele`uvawe na tradicionalnite aktivnosti,
edukativni predavawa prilagodeni za razli~ni celni grupi, informativni
materijali: bro{uri, plakati, flaeri, po{tenski marki itn.

PROEKTNI AKTIVNOSTI:
M Proekt za nam aluvawe na {teti kaj intravenozni korisnici na drog i 

Proektot, poddr`an od Fondacijata na Institutot otvoreno op{testvo
Makedonija i Me|unarodnata federacija na Crveniot krst i Crvenata pol-
umese~ina zapo~nat vo 2007 godina, }e prodol`i so implementacija vo tri
op{tinski organizacii. Toj na intravenoznite korisnici na droga im ovoz-
mo`uva ne samo dostapnost na sterilna oprema za injektirawe i prezerva-
tivi tuku i sovetuvawe i pomo{ pri ostvaruvawe na svoite socijalni i
zdravstveni prava. Proektot pomaga vo intenzivirawe na sorabotkata pome|u
op{tinskite organizacii na Crveniot krst na RM i site relevantni subjekti
vo lokalnata zaednica: lokalna samouprava, zdravstveni ustanovi, u~ili{ta
itn. Na ovoj na~in se vr{i socijalno mobilizirawe na celokupnata zaednica
kon prevzemawe konkretni aktivnosti za re{avawe na problemite na nasele-
nieto.

M Proekti za borba protiv tuberkulozata

a) Crveniot Krst na RM zapo~na so realizacija na u{te eden
proekt poddr`an od Globalniot Fond za borba protiv SIDA,
tuberkuloza i malarija, a kako partner na Ministerstvoto na
zdravstvo, }e prodol`i so implementacija na proektot za
borba protiv tuberkulozata. 

Glavna cel e da se pomogne na lokalnata samouprava, da
izgotvi strate{ki planovi na poleto na kontrola na tuberku-
lozata. Istite }e doprinesat za odr`livo zgolemuvawe vo
brojot na otkrieni zaboleni i sledewe na stapkata na nivno
izlekuvawe .
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Proektot se realizira vo tri lokalni samoupravi koristej}i ja
metologijata od proektot "Zaedni~ki razvoj na zaednicata". Na ovoj
na~in Crveniot krst e fascilitator vo procesot na donesuvawe na
lokalnite planovi kako i vo pribli`uvaweto i otslikuvaweto na
potrebite na naselenieto vo tie planovi.

b) O{tinskite organizacii na Crveniot krst vo sorabotka so
lokalnite ATD (antituberkulozni dispanzeri) ostvaruvaat aktivnos-
tite za promocija na antituberkulozniot tretman odnosno mo`nos-
tite za lekuvawe na TB vo nivnite zaednici. Kako celna grupa za ovie
aktivnosti se izbrani `iteli od ruralnite oblasti, prostori kade
protokot na informacii od zdravstveno - preventiven karakter e
mnogu slab. 

M Palijativna g rìa i dom a{na neg a

Crveniot krst na RM inicira aktuelizirawe na potrebata od palija-
tivna gri`a i doma{na nega na razli~ni celni grupi (stari lica,
povredeni, zaboleni). Vo korelacija so najnovite svetski soznanija i
iskustva za vklu~enosta na volonterite vo obezbeduvaweto na pali-
jativnata gri`a vo zaednicata Crveniot krst }e zapo~ne so
obezbeduvawe na resursi za sproveduvawe na konkretni proektni
aktivnosti.

O^EKUVANI REZULTATI
Redovni aktivnosti:

M Zg olem en e kapacitetot na nacionalnoto dru{tvo da odg ovori na odredeni
potrebi na ranlivoto naselenie vo ubla ùvawe na zdravstvenite 
problem i so koi se sudruvaat kako i na odredeni potrebi na instituciite
vo dr̀ avata, se razbira kako partner.

M Podig nuvawe na op{tata svest na javnosta za zdravstvenite problem i kaj
ranlivoto naselenie za obezbeduvawe aktivna pom o{ i g rìa.

PROEKTNI AKTIVNOSTI:
M Proekt za nam aluvawe na {teti kaj intravenozni korisnici na drog i 

1. Intravenoznite korisnici na drogi imaat pristap do sterilna oprema za
injektirawe {to ja namaluva {tetata od brzo {irewe na zaraznite 
zaboluvawa.

2. Crveniot krst poseduva informacija za slu~uvawata so koristeweto na
drogi i spored toa deluva spored konkretnite potrebi.

3. Poddr`ana e programata Namaluvawe na {teti od po{irokata javnost 

M Proekt za borba protiv tuberkulozata

1. Zgolemeno e otkrivaweto na zaboleni od tuberkuloza i stapkata na nivno 
izlekuvawe 

2. Usvoeni se planovite za kontrola na tuberkulozata.
3. Pro{ireni se aktivnostite za borba protiv 

tuberkulozata na novi  op{tiski organizacii na Crveniot krst na RM.

M Palijativna g rìa i dom a{na neg a

1. Zgolemena e svesta na javnosta za potrebata od 
obezbeduvawe na palijativna gri`a i nega vo doma{ni uslovi.

2. Obezbedeni se potrebnite resursi i preduslovi za 
realizirawe na konkretni proektni aktivnosti.
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KRVODARITELSTVO

Vo edno sum siguren: Edinstveni me|u
nas mladite koi }e bidat sre}ni se
onie koi }e baraat i pronajdat na~in
da podarat ne{to na drugite.,,

Izjava na mlad krvodaritel
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Crveniot krst na Republika Make do nija sozdava nov model na socijal-
na i gra|anska komunikacija, koj e informativen, edukativen, eti~ki i e zasno-
van na nau~ni soznanija. Preku ovoj model permanentno treba da se deluva kaj
gra|anite za po~ituvawe na principite vo krvodaritelstvoto i negovoto
zna~ewe, za potrebite od bezbedna i sigurna krv i za maksimalna gri`a za
zdravjeto na krvodaritelite.

Crveniot krst na RM i vo idnina }e go po~ituva dogovorot za sorabotka
pome|u Me|unarodnata federacija na Crveniot krst i Crvenata polumese~ina
i Svetskata zdravstvena organizacija (maj 2005 god.). 

Promocijata vo dobrovolnoto krvodaruvawe gi vklu~uva site u~esnici vo
procesot na krvodaruvaweto so cel da se pos tignat celite predvideni so
Progra ma ta za organizirawe i unapreduvawe na krvo daritelstvoto vo
Republika Make do nija. 

GLAVNA CEL

Voveduvawe na novi motivacioni formi i zgolemuvawe na svesta kaj
razli~ni celni grupi.

PROEKTNI AKTIVNOSTI:

M Odbele ùvawe na 17 m art 2008 g odina - Denot na krvodaritelstvoto vo
Republika Makedonija;

M Odbele ùvawe na 14 juni 2008 g odina - Svetskiot den na 
krvodaritelstvoto;

M Izg otvuvaweto na zdravstveno-vospitni, propag andni m aterijali i 
m otivacioni sredstva za krvodaritelite, sproveduvawe na anketi, 
predavawa i kam pawi so odredeni celni g rupi, kako i org anizirawe na 
krvodaritelski akcii sog lasno g odi{niot plan;
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M Razrabotuvawe na posebna strateg ija za org anizirawe na krvodaritelski
akcii so razli~ni celni g rupi;

M Org anizirawe na sem inari i rabotilnici za edukacija na m otivatori za
dobrovolno krvodaruvawe;

M Prom ovirawe na nov koncept za dobrovolno daruvawe na krv, so cel 
sproveduvawe na edukativna strateg ija za prom ena na krvodaritelskata
tradicija i kultura i prom ovirawe na g ra|anskata dol̀nost za daruvawe 

na krv;
M Iznao|awe na novi sodr̀ ini i form i na aktivnosti za org anizirawe na

krvodaritelski akcii vo privatniot sektor;
M Org anizirawe na kam pawi i krvodaritelski akcii so studentite na 

dr̀ avnite i privatnite univerziteti vo Republika Makedonija;
M Postojana sorabotka so sredstvata za javno inform irawe i pog olem o 

prisustvo so razni sodr̀ ini povrzani so krvodaritelstvoto;
M Org anizirawe na vonredni akcii, osobeno vo letniot period vo slu~aj na 

nedostig  na krv;
M Rabota na Klub na krvodariteli;
M Form irawe Klubovi na m ladi krvodariteli - so cel zg olem uvawe na 

brojot na m ladi krvodariteli i nivno trajno privlekuvawe i sozdavawe 
na m re à na m ladi zadol̀eni za prom ocija i m otivirawe na novi 

krvodariteli vo obrazovnite institucii;
M Sorabotka so sosednite ND i dr. ND za razm ena na iskustva na planot na 

krvodaritelstvoto. 

O^EKUVANI REZULTATI
M Podobreno e inform iraweto na g ra|anite za nadm inuvawe na stig m ata,

predrasudite, bezbednoto daruvawe ili za ig norantskiot stav kon 
krvodaruvaweto.

M Zg olem en e brojot na dobrovolni krvodariteli i podig nata e svesta na
lu|eto vo razli~ni zaednici i celni g rupi.

M Podobrena e svesta za dobrovolno daruvawe na krv sog lasno noviot 
koncept.

M Zg olem en e brojot na educirani m otivatori koi aktivno se vklu~eni vo
procesot na org anizirawe na akciite za dobrovolno krvodaruvawe vo
nivnite sredini.

M Zg olem en e brojot na m ladite krvodariteli. 
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PRVA POMO[
Prvata pomo{ pretstavuva edna od najprepoznatlivite aktivnosti na
Crveniot krst na RM so koja toj doprinesuva da individuite, semejstvata i
zaednicite uspe{no gi spre~at ili ubla`at posledicite od nesre}ite,
povredite i bolestite. 

Prvata pomo{ e akt na humanost, ednostaven, dobrovolen gest koj poseduva sila
da go mobilizira poedinecot i zaednicite za za{tita i za~uvuvawe na `ivo-
tot. 

Crveniot krst na RM kontinuirano raboti na aktueliziraweto na prvata
pomo{ so akcent na pozitivnite implikacii koja taa gi ima vo sekojdnevniot
`ivot, vo uslovi na katastrofi, vo prevencija na zaboluvawa i najmnogu od se
vo promocija na zdravo i sigurno odnesuvawe na ~lenovite vo zaednicite.

Dobrovolno, navremeno i ve{to davawe na prva pomo{ bez nikakva diskrim-
inacija!

GLAVNA CEL

Namaluvawe na ranlivosta na naselenieto preku kvalitetna edukacija za prva
pomo{.



REDOVNI 
AKTIVNOSTI:
M Odbele ùvawe na Svetskiot den na 

prvata pom o{
M Kursna nastava za prva pom o{ za

kandidati za voza~i na m otorni
vozila

M Kursna nastava za prva pom o{ za
rabotni org anizacii i specifi~ni
celni g rupi

M Org anizirawe na dr̀ aven natprevar 
po prva pom o{

M Intenzivirawe na sorabotkata so 
relevantni institucii i org anizacii 

M Kontinuirano deluvawe na poleto na
bezbednost vo soobra}ajot preku 
g radewe na operativni sojuzi na
lokalno i nacionalno nivo (aktivno
u~estvo vo Nacionalnata kom isija za
bezbednost vo soobra}ajot).

PROEKTNI AKTIVNOSTI:
M Form irawe na m re à za prva pom o{ 

Form iraweto na m re à za intenzivna sorabotka pom e|u op{tinskite 
org anizacii na Crveniot krst na poleto na prva pom o{ koja }e ovozm o ì 

obedinuvawe na iskustvata, znaewata i aktivnostite na ova pole. 
M Form irawe na u~ili{ni sanitetski slu b̀i

Org anizirawe na u~enicite vo svoite {kolski sredini vo sanitetski
slu b̀i kade }e se u~at, ve b̀aat i prim enuvaat znaewata od prvata
pom o{. 

O^EKUVANI REZULTATI
M Zajaknat e volonterskiot duh i solidarnosta kaj

obu~enite kadri na Crveniot Krst na RM i 
naselenieto za davawe na prva pom o{ 
dobrovolno i bez diskrim inacija 

M Zg olem en e kvalitetot na edukacijata po prva
pom o{ so harm onizirawe na sodr ̀i nite i 
standardite po prva pom o{ i vospostaven e 
kvaliteten sistem  za edukacija na kadri od
op{tinskite org anizacii za prva pom o{ so 
prim ena na novi m oduli za edukacija na
razli~ni celni g rupi na slu{ateli.

M Zg olem ena e svesnosta kaj u~esnicite vo
soobra}ajot za toa kako znaewata od prva pom o{
ovozm o ùvaat pog olem a bezbednost na
pati{tata.

M Intenzivirana e m e|usebnata sorabotka na
op{tinskite org anizacii na Crveniot krst na
RM na poleto na prvata pom o{ preku razm ena na 
inform acii, znaewa, org anizirawe na
zaedni~ki aktivnosti.

M Zg olem eno e prom oviraweto na prvata pom o{ vo
u~ili{nite sredini preku direktno 
involvirawe na u~enicite vo nivnite 
sanitetski slu b̀i.
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...imam mo`nost da nau~am kako
da pomognam nekomu... Blagoda -
ram! Taa mo`nost }e ja iskoris-
tam!

- volonter na CKRM 

...Ba{ bi bilo ubavo da mo`eme
sekoj den da se dru`ime, da
ve`bame i da poka`uvame kolku
znaeme prva pomo{. Mislam
deka nie decata podobro znaeme
prva pomo{ od vozrasnite. Samo
ni treba prostor za da toa
mo`eme da im go poka`eme. I
tie mo`at da nau~at ne{to od
nas...

- pomlad u~esnik na natpre-
varite za prva pomo{, volonter
na CKRM
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Socijalno- humanitarnata dejnost na Crveniot krst na RM opfa}a
{irok spektar na aktivnosti od humanitaren karakter koi imaat za cel
poddr{ka i pomo{ na ranlivoto naselenie, kako i aktivnosti za prevencija na
naselenieto koe se soo~uva so razni rizi~ni situacii.

Razvojot i unapreduvaweto na metodot za zaedni~ka brza procenka na
potrebite i poddr{ka za re{avawe na prioritetnite problemi na ranlivite
zaednici, istovremeno }e slu`i za gradewe na strategija za zajaknuvawe na
kapacitetite i namaluvawe na ranlivosta na naselenieto vo zaednicite so
pomo{ na lokalnata samouprava, drugi relevantni institucii, nevladiniot
sektor i potencijalnite donatori.

GLAVNA CEL

Namaluvawe na ranlivosta na naselenieto.

SOCIJALNO - 
HUMANITARNA
DEJNOST
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REDOVNI AKTIVNOSTI:
Tradicionalni/redovni aktivnosti

M ,, Nedela na solidarnosta,,
M ,, Den na solidarnosta,,
M ,, Nedela na g rìa za starite lica,,
M Vo ram kite na Nedelata na solidarnosta, org anizirawe na Sobirna akcija

na m aterijalni dobra vo natura (hrana, obleka, obuvki i dr. kako i pari~ni 
sredstva) za pom o{ na najranlivite lica;

M Podog otovka na prog ram i za odbele ̀u va we na tradicionalnite 
aktivnosti, edukativni predavawa nam eneti za m ladite vo vospitno - 

obrazovnite institucii, bro {u ri, kako i inform ativno edukativni 
m aterijali: plakati, flaeri.

M Org anizirawe na kam pawa za odbele ̀u vawe na 16 oktom vri “Denot na 
g ladta “ so cel da se obezbedat finansiski sredstva i prehranbeni 
artikli za pom o{ na licata koi se nao|aat vo te{ka m aterijalna polo b̀a. 

M Podg otovka na prog ram i, proekti za obezbeduvawe na donacii vo 
m aterijalna pom o{ za ranlivi kateg orii na naselenie, so akcent za pom o{ 

i poddr{ka na lica so posebni potrebi, kako i pom o{ za odredeni 
institucii koi im aat takov vid na potreba. 
M Sorabotka so relevantni institucii i org anizacii.

PROEKTNI AKTIVNOSTI:
M Proekt: “Zaedni~ki razvoj na zaednicata“
M Org anizirawe na tri sem inari za edukacija na ZRZ

tim ovite za zaedni~ka brza procenka na potrebite na
ranlivite lica vo zaednicite;

M Org anizirawe na tri rabotilnici vo g olem a g rupa za
utvrduvawe na potrebite na ranlivite lica vo zaednicite;

M Im plem entacija na tri m ikro - proekti za zadovoluvawe n a
potrebite na ranlivoto romsko naselenie vo zaednicite.

Psiho-socijalna poddr{ka i pomo{

M Org anizirawe na tri trodnevni sem inari so predstavnici n a
op{tinskite org anizacii na Crveniot krst na RM za

edukacija na edukatori za davawe na psiholo{ka prva 
pom o{. 
M Pe~atewe na Prira~nik za prva psiholo{ka pom o{ na 
m akedonski i albanski jazik.
M Org anizirawe na edukativni rabotilnici za {irewe na 
znaewata za davawe na prva psiholo{ka pom o{ i poddr{ka vo op{tinskite sre di-
ni. 
M Aktivno u~estvo vo E vropskata m re à na sorabotka na ND na Crveniot krst 
i Crvenata polum ese~ina za im plem enetacija na aktivnosti za

psiholo{ka poddr{ka.

... Decata se pribrani od ulica i vremeto go minuvaat korisno, tie
mnogu se promenija vo odnesuvaweto, so netrpenie gi o~ekuvaat
terminite koga treba da odat na rabotilnicite {to gi organizira
Crveniot krst po proektot ,Zaedni~ki razvoj na zaednicata.

(roditeli od Zaednicata ,,E dinstvo,, od Kriva Palanka)
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Borba protiv trgovijata so lu|e

M Org anizirawe na Rabotilnica za edukacija na vraboteni i volonteri na
op{tinskite org anizacii na Crveniot krst na RM za im plem entacija na
aktivnosti za borba protiv trg ovijata so lu|e.

M Org anizirawe na tri trodnevni sem inari so m ladinci od op{tinskite
org anizacii na Crveniot krst na RM za vrsni~ka edukacija na edukatori, 
so cel ponatam o{na edukacija m e|u m ladite za podig awe na svesta za
za{tita od trg ovijata so lu|e. 

M Podg otovka na prira~nik za vrsni~ka edukacija i inform ativno -
edukativni m aterijali.

M Sorabotka so vladini institucii, nevladini i m e|unarodni org anizacii
koi deluvaat na planot na borbata protiv trg ovijata so lu|e.

M Aktivno u~estvo vo E vropskata m re à za sorabotka m e|u ND na Crveniot
krst i Crvenata polum ese~ina vo borbata protiv trg ovijata so lu|e. 

O^EKUVANI REZULTATI

Tradicionalni/redovni aktivnosti

M Zg olem en e kapacitetot na nacionaloto dru{tvo
da odg ovori na odredeni potrebi na ranlivoto
naselenie vo ubla ùvawe na socijalnite problem i
so koi se sudruvaat.

M Obezbedena e poddr{ka i zadovoleni se 
odredeni potrebi na soodvetni institucii vo
dr̀ avata.

M Podig nato e op{toto m islewe na javnosta za 
problem ot na sirom a{tijata, kako i svesta na

naselenieto za potrebnata pom o{ i g rìa na
naselenieto.

PROEKTNI AKTIVNOSTI:

M Proekt: “Zaedni~ki razvoj na zaednicata”

M Zg olem en e kapacitetot na op{tinskite 
org anizacii na Crveniot krst na RM za prim ena
na m etodot za zaedni~ka brza procenka na 
potrebite na ranlivite lica vo zadnicite;

M tri zaednici se podpom og nati da se spravat so
eden od prioritetnite potrebi na ranlivoto 
rom sko naselenie.
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Psiho-socijalna poddr{ka i pomo{

M E ducirani se 18 edukatori od op{tinskite org anizacii na Crveniot krst 
na RM, za im plem entacija na aktivnosti za psiholo{ka prva pom o{

M U svoeni se ve{tini za zajaknuvawe na naselenieto za spravuvawe so 
traum i, stres i zadovoluvawe na elem entarni potrebi. 

M Steknati se iskustva od drug i nacionalni dru{tva koi realiziraat 
prog ram i za psiholo{ka poddr{ka.Borba protiv trg ovijata so lu|e

M E ducirani se 12 im plem entatori od op{tinskite org anizacii na 
Crveniotkrst na RM za realizirawe na preventivni aktivnosti za borba 
protiv trg ovijata so lu|e.

M E ducirani se 48 m ladinci od 12 op{tinski org anizacii na Crveniot krst 
na RM za vrsni~ka edukacija na m ladi za podig awe na svesta za za{tita od 
trg ovijata so lu|e. 

M Steknati se iskustva od drug i ND koi realiziraat aktivnosti za borba 
protiv trg ovijata so lu|e.

,,Ovie deca nemaat uslovi za u~ewe vo nivnite domovi,
nemaat soodveten prostor i koj da im pomaga vo u~eweto, zatoa
{to nivnite roditeli se nepismeni ili nedovolno obrazovani, se
nao|aat vo lo{a ekonomska polo`ba i se nevraboteni. Proektot
dava mo`nost ovie deca da ja dobijat potrebnata pomo{ i
poddr{ka {to im e neophodna vo sovladuvawe i u~ewe na nov
materijal od angliskiot jazik, kako i identifikuvawe so pozi-
tivni primeri koi im davaat pouki i soveti za potrebata od
obrazovanie kako eden od pozna~ajanite faktori za nivniot
intelektualen, moralen i kulturen razvoj.

(nastavnik od osnovnoto u~ili{te vklu~en vo Prektot: Zaedni~ki
razvoj na zaednicata ,,Maala,, vo Valandovo).
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PODGOTVENOST I 
DEJSTVUVAWE PRI 
KATASTROFI
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Podg otvenost i dejstvuvawe vo slu~aj na katastrofi vo 2008 g od. }e bidat
naso~eni na im plem entacija na Strateg ijata 2008 - 2010 g odina, a taa e rezultat
na doseg a{nite realizirani aktivnosti i predviduvawata na razvojniot plan 2006-
2010 na Crveniot krst na RM.

Zem eni se vo predvid i pokazatelite od napravenata procenka i analiza na
aktivnostite na Op{tinskite org anizacii na Crven krst, po dejnosti.

Zem eni se vo predvid i bilateralnite dog ovori na na{eto Nacionalno dru{tvo
so drug i nacionalni dru{tva, kako i Strateg ijata na Me|unarodnata federacija na
Crveniot krst i Crvenata polum ese~ina 2000-2010., kako i planot za aktivnosti na
Reg ionalnata deleg acija na Me|unarodnata federacija na Crveniot krst i Crvenata
polum ese~ina vo Budim pe{ta, vo delot za m enaxirawe so katastrofite.

GLAVNA CEL
Podgotvenost za brzo i efikasno dejstvuvawe vo slu~aj na katastrofi.

REDOVNI AKTIVNOSTI:

M Org anizirawe na dva trening a za osve ùvawe na
znaewata na E dinicata za odg ovor pri katastrofi na
Crven krst na RM.

M Reg ionalna ve b̀a so site E dinici za odg ovor pri
katastrofi (E OK) na Crven krst, so u~estvo na 
Centar za upravuvawe so krizi, Direkcija za
za{tita i spasuvawe, ARM, policija, m edicinski
ustanovi i dr.

M E den trening -sem inar za ulog ata na zdravstvoto vo
katastrofite, so volonteri-~lenovi na E OK.

M E den trening -sem inar za osve ùvawe na znaewata
na tim ot za voda i sanitacija i napreden kurs za
g olem o proizvodstvo na voda.

M Izrabotka i pe~atewe na prira~nik za m ontirawe i
opslu ùvawe na vodenata stanica vo slu~aj na 
katastrofi.

M E dukacija na instruktori za bezbednost na voda i
planina.

M Reg ionalna sim ulaciska ve b̀a so u~esnici od
balkanski dr̀ avi, (za volonteri koi zavr{ile kurs
za voda i sanitacija)

M Izg otvuvawe na strateg ija za nam aluvawe na
m o ǹite rizici od klim atskite prom eni

M Inkorporirawe na E dinicata za odg ovor pri 
katastrofi na Crven krst na RM vo sistem ot na
dr̀ avata.

M Prevzem awe na aktivnosti za dostapnost na 
data-bazata po elektronski pat. 

M Org anizirawe na trening -sem inar za 34 prestavnici
od op{tinskite org anizacii na Crven krst, koi }e
bidat obu~eni za rabota na data-bazata.

M Procenka od m o ǹi rizici od katastrofi vo R .M 
O^EKUVANI REZULTATI
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M Osposobeni ~lenovite na E dinicata za Odg ovor pri katastrofi na Crven
krst na R  M, za dejtvuvawe vo katastrofa.

M Podobrena koordinacija i kom unikacija na E dinicite za odg ovor pri 
katastrofi na Op{tinskite org anizacii na Crven krst, pom e|u sebe kako i
so dr̀ avnite institucii vo slu~aj na katastrofa.

M Osposobeni volonteri i vraboteni za zdravstveni uslug i vo slu~aj na
katastrofi.

M Osve èni se znaewata na postoe~kite tim ovi za voda i sanitacija i 
zg olem eni se kapacitetite za proizvodstvo na voda.

M Prira~nik za koristewe na vodenata stanica, 
M Dobien soodveten instruktorski kadar za spasuvawe na voda i planina. 
M Podobrena reg ionalnata sorabotka za dejstvuvawe vo katastrofi vo 

reg ionot, so akcent na zadovoluvawe na potrebite za voda i sanitacija.
M Izrabotena strateg ija za edukacija na nacionalnoto dru{tvo, 

instituciite i po{irokata javnost za za{tita od klim atskite prom eni.
M Podobrena sorabotkata so Centarot za upravuvawe so krizi i Direkcijata

za za{tita i spasuvawe.
M Postoe~kata data-baza e adaptirana za koristewe po elektronski pat.
M Izvr{ena e edukacija na profesionalniot i volonterski kadar vo 

op{tinskite org anizacii na Crveniot krst, za koristewe i nadg radba na 
data-baza.

M Izvr{ena nova procena na m o ǹi rizici od katastrofi vo RM

“Vo eden m om ent og nenata stih ija g o opkru ì voziloto na Crven
krst,  pa poradi toa bevm e prim orani pove}e ~asa niz {u m skite pati{ta da
se probivam e od og neniot obra~,  {to za m ene be{e novo isku stvo”,  

izjavi ~len na E dinicata za odg ovor pri katastrofi {to u ~estvu va{e
vo akcijata vo koja se dele{e voda za piewe i pru à{e prva pom o{ na
licata koi g o g asnea po àrot vo reg ionot na Katlanovo.



31Godi{en plan za rabota so buxet za 2008 

Rabotata na Slu b̀ata za barawe vo izm inatata g odina se karakterizira so
nam alen intenzitet na rabota. Toa vo Slu b̀ata zna~i period vo koj ~ove~kite stra-
dawa kako rezultat na vojna ili prirodni katastrofi se svedeni na m inim um . Sepak,
sekog a{ ostanuvaat nere{eni ~ove~ki sudbini. 

Potenciraj}i go iskustvoto i kontinuitetot na aktivnostite na
Slu`bata za barawe, prisutna e svest i voqa za natamo{en strate{ki pris-
tap i razvivawe na sopstveniot kapacitet i na partnerski odnosi.

AKTIVNOSTI:

M Procenka na potrebite za transform acija na Slu b̀ata za barawe vo 
nacionalno biro za inform acii.

M Sorabotkata so MKCK e aktivnost koja i ovaa g odina }e bide naso~ena
kon 

poddr{ka za realizacija na prog ram skite i strate{ki celi.
M G radewe na adekvaten soodnos so Vladata i vladini institucii za 

ostvaruvawe na inform ativnite obvrski kon r̀tvi na prirodni 
katastrofi i katastrofi predizvikani od ~ovekot. 

M Revidirawe na aktivnostite na Slu b̀ata barawe vo Crven krst na RM so 
cel vklu~uvawe na novi kateg orii na celni g rupi koi se planirani da se 
opfatat vo idniot razvoj (ileg alni em ig ranti i r̀tvi na trg ovija so lu|e). 

M Org anizrawe na trening  rabotilnici za obu~enite volonteri i za profe
sionalno vrabotenite vo op{tinskite org anizacii na Crveniot krst za 
rabota vo Slu b̀ata za barawe.

O^EKUVANI REZULTATI

M Podobreni kapaciteti vo Crveniot krst na Republika Makedonija za 
ostvaruvawe na prog ram skite celi i sodr̀ ini na Slu b̀ata za barawe.

M Razvojnata kom ponenta, vizijata, m isijata, strate{kiot pristap i podg o
tvenosta za sam oocenuvawe i sam oprocenka uka ùvaat na uspeh vo 

G olem a be{e zag rìenosta na tatkoto koj ve}e dve g odini nem a{e nikakvi infor-
m acii za svojata }erka koja dolg o vrem e ìvee so svoeto sem ejstvo vo
Avstralija. Ostvareni bea kontaktite so Avstraliskiot Crven krst i nivnata Slu b̀a
za barawe. Visoko profesionalniot odnos na koleg ite od Avstraliskiot Crven
krst za m nog u kratko vrem e vrodija so plod. Sem ejstvoto povtorno kom unici-
ra{e. Beskrajna radost i blag odarnost.

Slu b̀ata za barawe ja realizira svojata hum ana m isija.

SLU@BA ZA BARAWE
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Mladite g o im aat centralnoto m esto vo Dvìeweto na Crvenitot krst i Crvenata polu-
m ese~ina. Vo pove}eto nacionalni dru{tva, najg olem iot broj na volonteri koi ja
so~inuvaat osnovata na ovaa org anizacija, se m ladi lu|e kako nositeli na inicijativi
za prom eni i prog res. 

Pri zadovoluvaweto na op{testvenite potrebi, m ladite istovrem eno im aat va ǹa
ulog a kako volonteri, no i kako zna~ajna celna g rupa.

Mladite na Crveniot krst na RM voveduvaat nov pristap, novi form i na org anizira-
we, novi poliwa na dejstvuvvawe, vospostavuvaat novi sorabotki na lokalno i
m e|unarodno nivo, odnosno, m asovni prom eni i novini. So zg olem uvaweto na
kapacitetite se zg olem uvaat i predizvicite na koi m ladite na Crveniot krst na RM }e
odg ovorat podg otveno i u{te edna{ }e ja opravdaat uka ànata doverba i epitet na
dvìe~ka sila vo nacionalnoto dru{tvo.

MLADI NA CRVEN KRST 

,,Doseg a nekolku pati nastapuvav na natprevar po prva pom o{ i iskreno bev
iznenadena kog a vidov novi ig ri i rabotni m esta. Onie do seg a, ne deka ne bea
interesni, am a... sekoja g odina edno te isto. Kone~no ne{to po ìvo i pozaba-
vno.,, 

U ~esnik na Dr̀ avniot natprevar po prva pom o{
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AKTIVNOSTI:

M Vospostavuvawe na soodvetni form i na org anizirawe na m ladite volonteri
preku form irawe na klubovi vo op{tinskite org anizacii na Crveniot krst na RM.

Kako m oderen trend vo ram kite na org aniziraweto na volonterite, a so cel podo-
bruvawe na kvalitetot vo pru àwe na uslug i na org anizacijata, }e se nastojuva
vospostvuvawe na poorg anizirani form i na dejstvuvawe na m ladite preku form ira-
we na klubovi. Vo nekolku op{tinski org anizacii na Crven krst na RM, osobeno po
zavr{uvaweto na CKA-PHV ciklusot vo 2006-2007 g odina, se form iraa klubovi na
m ladi, koi vo tekot na g odinata poka àa g olem a kreativnost, produktivnost i kvali-
tet. Preku ovaa form a na dejstvuvawe, kako i pristap kon osoznavawe na potre-
bite, m ladite volonteri }e m o àt zna~itelno da g o zajaknat im ixot, brojnosta i kva-
litetot vo pru àwe na uslug i kon ranlivoto naselenie vo svoite sredini.

M Sozdavawe m re à na m ladinski koordinatori 

Vo izm inatata g odina se zapo~na so nov m odel na org a-
nizirawe na m ladinskite aktivnosti preku voveduvawe na
m ladinski koordinatori vo op{tinskite org anizacii na
Crveniot krst. Ang a ìraweto na m ladinski koordinatori vo
op{tinskite org anizacii na Crveniot krst }e ja zg olem i celo-
kupnata slika na org aniziranosta, brojnosta na aktivnosti
kako i pristapot kon potencijalni partneri i donatori.

M Razm ena na iskustva so studentskite org anizacii i
univerzitetite vo RM

Prisuten e faktot deka po zavr{uvaweto na srednoto obra-
zovanie, g olem  del m ladi g o napu{taat svoeto m esto na
ìveewe i zam inuvaat na studii vo nekoj od g radovite kade

{to postojat visoko obrazovni institucii. Ovie m ladi vo sebe
nosat potencijal koj m o è da pridonese za zna~itelno
zajaknuvawe na kapacitetite na m ladite na Crveniot krst
preku pristap do odredeni celni g rupi i davawe na uslug i.

Prioritet vo rabotata so ovaa m lada populacija }e bide
podig awe na svesta za krvodaruvaweto i prom ovirawe na
m e|unarodnoto hum anitarno pravo, na org aniziran na~in,
so cel da se sozdadat jadra na volonteri vo visoko obra-
zovnite institucii.

M Internacionalno {irewe na prog ram ite i proektite
vo reg ionot

Vo ram kite na m e|unarodnite aktivnosti, m ladite i ponata-
m u }e nastojuvaat {to e m o ǹo pouspe{no da g o pretstavuvaat nacionalnoto
dru{tvo preku u~estvo na pove}e m ladinski sem inari, rabotilnici, kam povi, konfe-
rencii, razm eni i sli~no. Na toa pole pog olem  akcent }e se dade so u~estvo na 11-
to izdanie na Me|unarodniot m ladinski proekt “Prijatelstvo bez g ranici”, org anizi-
rawe na m ladinski leten kam p vo Makedonija, kako i u~estvo na “E vropski sosta-
nok za sorabotka na m ladi na Crven krst- Hrvatska 2008”.
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M Tradicionalni aktivnosti i kam pawi

Mladite volonteri na Crveniot krst i Crvenata polum ese~ina se nositeli na okolu
80% od aktivnostite na teren. Ovoj podatok se potvrduva i so doseg a{nata rabota
na m ladite na Crveniot krst na RM, so tendencija i ponatam u da prodola àt aktivno
da u~estvuvaat vo ram kite na dejstvuvawe na nacionalnoto dru{tvo.

G lavnite aktivnosti na m ladite vo 2008 }e bidat povrzani so tradicionalniot kalendar
na aktivnosti na Crven krst na RM, proprateni so pog olem  akcent na sportsko-
hum anitarnata akcija “Za posre}no detstvo”, natprevarite po prva pom o{, kako i
aktivnosti po povod 5-ti dekem vri- “Svetski den na volontiraweto”.

O^EKUVANI REZULTATI

M Mladite volonteri g i realiziraat svoite aktivnosti preku org anizirani 
form i na dejstvuvawe vo vid na klubovi vo op{tinskite org anizacii na 
Crveniot krst.

M Brojot na ang a ìrani m ladinski koordinatori vo op{tinskite 
org anizacii na Crveniot krst e dvojno zg olem en za razlika od 2007 g od.

M Vo ram kite na dva U niverziteta uspe{no se realizirani prog ram ite za 
prom ovirawe na Me|unarodnoto hum anitarno pravo i podig nata e svesta za 
dobrovolno krvodaruvawe.

M U spe{no realiziran m ladinski m e|unaroden leten kam p i sprovedena 
edna studiska razm ena na iskustva so m ladite od nacionalno dru{tvo koe 
dejstvuva vo reg ionot.

M Op{tinskite org anizacii poseduvaat najm alku po dvajca obu~eni 
volonteri za org anizirawe i razvoj na sopstvenite kapaciteti. 

M Sportsko- hum anitarnata i rekreativna akcija “Za posre}no detstvo” 
uspe{no e realizirana vo op{tinskite org anizacii na Crveniot krst.

M Mladite vo op{tinskite org anizacii na Crveniot krst sproveduvaat 
lokalni kam pawi za prom ovirawe na volonterizm ot.

,,Crven krst organizira i vakvi aktivnosti? Dosega mislev deka e samo
davawe krv i delewe na stari ali{ta.. a da koga polagav za voza~ka i prva
pomo{. Neznaev deka i vie organizirate aktivnosti so mladi od oblastite
za dejstvuvawe pri katastrofi i me|unarodno humanitarno pravo!,,

U ~esnik na prom otiven m uzi~ki nastan po povod ,,Nedela na Crven krst,, 
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Informiraweto i komunikaciite mora da se gledaat kako klu~en element za
nadgradba na kapacitetite i mora da se uvidi potrebata za zaedni~ki pristap
za promovirawe na akciite i vrednostite na Crveniot krst na Republika
Makedonija na konkurenten i profesionalen na~in. Informiraweto kako
sredstvo za komunikacija e vgradeno vo rabotata na nacionalnoto dru{tvo,
preku {to se steknuvaat ve{tini i znaewa koi vodat kon zajaknuvawe na
imixot na organizacijata.

GLAVNA CEL

Zajaknuvawe na imixot na nacionalnoto dru{tvo

AKTIVNOSTI:

M Prom ovirawe na vnatre{nata i nadvore{nata kom unikacija na Crveniot 
krst na Republika Makedonija;

M Izdavawe na vesnikot na Crveniot krst na Republika Makedonija 
*Hum ani Meridijani*;

M Podg otovka i elektronska distribucija na e-vesnikot na Crveniot krst 
na Republika Makedonija;

INFORMIRAWE I
KOMUNIKACII

,,Blagodaram za informaciite za Va{ite realizirani aktivnosti, koi
redovno gi dostavuvate na mojata e-mail adresa. Bi sakala i ponatamu da
go dobivam Va{iot elektronski vesnik,,

Ova e edna od porakite koi pristignuvaat u{te od prviot broj na e-vesnikot na
Crveniot krst na Republika Makedonija. Godinava ja zaokru`ivme so 60 broja na
ova elektronsko glasilo, koi redovno se dostavuvaa na 40.000 e-mail adresi.
Spored izjavite na na{ite ~itateli, ovoj vid na komunikacija so javnosta se
poka`a kako navistina uspe{en. Aktivnostite na ovoj plan i ponatamu }e
prodol`at.
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M Odr̀ uvawe i nadog radba so novi sodr̀ ini na internet stranatata na 
Crveniot krst na RM;

M Prilag oduvawe na konceptot za m obilizirawe na fondovi vo 
izdava~kata dejnost na Crveniot krst na RM;

M Pottiknuvawe na op{tinskite org anizacii na Crven krst da ja 
razvivaat izdava~kata dejnost vo svoite sredini;

M Sorabotka so sredstvata za javno inform irawe, za prom ovirawe na 
aktivnostite i rabotata na Crveniot krst na RM;

M Org anizirawe na sem inar so novinari;
M Sproveduvawe na istra ùvawe na javnoto m islewe za im ixot na Crveniot 

krst na Republika Makedonija. 

O^EKUVANI REZULTATI

M Postig nati se podobri rezultati vo unapreduvaweto na vnatre{nata i 
nadvore{nata kom unikacija vo nacionalnoto dru{tvo;

M Vovedeni se novi sodr̀ ini vo konceptot na vesnikot na Crveniot krst na 
RM *Hum ani Meridijani*;

M Javnosta e postojano inform irana za site realizirani aktivnosti na 
Crveniot krst na RM, pri {to se koristeni site sovrem eni sredstva za 

kom unikacija so sredstvata za javno inform irawe;
M Postig nati se rezultati vo razvojot na izdava~kata dejnost vo 

op{tinskite org anizacii na Crven krst;
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ME\UNARODNA SORABOTKA
Kontinuiranata partnerska sorabotka na Crveniot krst na RM so komponen-
tite na Dvi`eweto, me|unarodni i nacionalni organizacii i institucii,
kompanii i drugi partneri vo zemjata i stranstvo, pretstavuva postojan
predizvik vo naporite za obezbeduvawe programska i proektna poddr{ka za
pomo{ na ranlivite kategorii na naselenie vo Republika Makedonija i
po{iroko. Me|unarodnite aktivnosti ovozmo`uvaat podobro pretstavuvawe
na aktivnostite na nacionalnoto dru{tvo na me|unaroden plan, razmena na
iskustva, steknuvawe novi znaewa, prezentirawe na postignuvawata i
edukacija na kadrovskite resursi na organizacijata.

GLAVNA CEL

Gradewe na partnerski odnosi i sora -
bot ka.

AKTIVNOSTI

M Koordinacija na proektite 
finansirani od fondovite za 
nadg radba na kapaciteti na 
Norve{kiot Crven krst, 
Me|unarodniot Kom itet na Crven 
krst, Fondot za intenzivna 
nadg radba na kapaciteti na 
Me|unarodnata Federacija na 
Crven krst i Crvena polum ese~ina 
i drug i nacionalni dru{tva i 
org anizacii. 

M Kontinuirana sorabotka so m isijata na Me|unarodniot Kom itet na Crven 
krst vo Skopje.

M Sorabotka so Sekretarijatot vo @eneva i E vropskata Zona na 
Me|unarodnata Federacija na Crven krst i Crvena polum ese~ina vo 
Budim pe{ta.

M U napreduvawe na bilateralnata sorabotka so nacionalni dru{tva na 
Crven krst i Crvena polum ese~ina.

M Pottiknuvawe na op{tinskite org anizacii na Crveniot krst na RM za
vospostavuvawe bilateralna sorabotka so op{tinski org anizacii na 
Crven krst i Crvena polum ese~ina od drug i ND so koi Crveniot krst na 
RM im a potpi{ano dog ovori.

M Kom unikacii i g radewe partnerski odnosi za obezbeduvawe proekti za 
hum anitarna poddr{ka za ranlivi kateg orii na naselenie so 
m e|unarodni vladini i nevladini partnerski org anizacii.

M Privlekuvawe na novi donatori za obezbeduvawe sredstva za 
hum anitarni proekti.
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M Koordinirawe i org anizirawe na u~estvo na pretstavnici na na{eto ND 
na specijalizirani kursevi natprevaruvawa, sem inari, konferencii i 
kong resi vo stranski zem ji.

M Podg otovka i koordinacija na stru~ni lica za u~estvo vo hum anitarni 
m isii vo stranstvo.

O^EKUVANI REZULTATI

M Podobreni se m aterijalnite i kadrovski kapaciteti na nacionalnoto 
dru{tvo.

M Steknati se novi znaewa i ve{tini za efikasno im plem entirawe na 
prog ram skite aktivnosti na Crven krst na RM.

M Podobrena e ot~etnosta i transparentnosta vo sorabotkata so 
Me|unarodniot kom itet na CK i Me|unarodnata Federacija.

M U napredena e bilateralnata sorabotka so nacionalni dru{tva na Crven 
krst i Crvena polum ese~ina.

M Vospostavena i unapredena sorabotka na op{tinski org anizacii na Crven 
krst na RM so op{tinski org anizacii na Crven krst i Crvena 
polum ese~ina od drug i nacionalni dru{tva.

M Zg olem en e interesot kaj m e|unarodni vladini i nevladini partnerski 
org anizacii za podr{ka na Crven krst na RM.

M Steknati se iskustva i educirani se g olem  broj na volonteri i vraboteni.
M Zg olem en e brojot na educirani stru~ni lica podg otveni za u~estvo na 

hum anitarni m isii vo stranstvo. 

,,Imav predhodno soznanie deka Crveniot krst na RM e mnogu dobro
nacionalno dru{tvo, a so ovoj nastan se potvrduvaat tie fakti. Crveniot
krst na RM e najdobro organizirano nacionalno dru{tvo so koe dosega imav
mo`nost da stapam vo kontakt. Impresioniran sum od otvorenosta, trans-
parentnosta, kako i od `elbata i podgotvenosta na Crveniot Krst na RM za
dejstvuvawe. Norve{kiot CK }e ja prodol`i poddr{kata na nacionalnoto
dru{tvo. Od prezentaciite mo`e{e da se dobie pozitivna slika za
raboteweto na nacionalnoto dru{tvo vo site dejnosti,,...

Pretstavnik na Norve{kiot Crven krst koj u~estvuva{e na Partnerskiot
sostanok od 12 do 14.04.2007 godina vo Struga, organiziran od strana na
Crveniot krst na RM.
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Crveniot Krst na RM vo ramkite na svoite aktivnosti
planira primena na razni formi i aktivnosti za
obezbeduvawe pari~ni i materijalni sredstva koi }e se
koristat za ponatamo{no pro{iruvawe i razvoj na
aktivnostite. Mobiliziraweto na fondovi pretstavuva
va`en preduslov za uspe{no realizirawe na zacrtanite
programski aktivnosti. Vo taa nasoka golem predizvik
pretstavuva obezbeduvaweto na odr`livi izvori na fon-
dovi. Isto taka }e prodol`i so koristewe na iskustva od
drugi nacionalni dru{tva i organizacii. 

GLAVNA CEL

Zgolemuvawe na finansiskata stabilnost i vospostavu-
vawe na efikasen i odr`liv sistem za obezbeduvawe na
finansiski sredstva na nacionalno i lokalno nivo.

AKTIVNOSTI

M Vospostavuvawe na sorabotka so g olem i kom panii za 
obezbeduvawe na dopolnitelni finansiski sredstva.

M Prom ovirawe na m o ǹostite koi g i ovozm o ùva 
Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti, 
kaj potencijalni partneri.

M Podg otovka na strateg ija za m arketing  i m obilizirawe 
na fondovi. 

M Jaknewe na kapacitetot na Fondot za razvoj na 
Crveniot krst na RM za poddr{ka na op{tinskite 
org anizacii na Crveniot krst.

M Sproveduvawe na anketa na javnoto m islewe za 
ispituvawe na pazarot za obezbeduvawe na fondovi za 
poddr{ka na proekti. 

M Iznao|awe m ehanizm i za po~ituvawe na Zakonot za 
Crveniot krst na RM, za ostvaruvawe na sredstva po 
osnov na nadom estoci.

O^EKUVANI REZULTATI

M Podobreni se kapacitetite na nacionalnoto dru{tvo 
vo oblasta na finansiskoto rabotewe i obezbeduvawe 
na finansiski sredstva.

M Podobrena e ot~etnosta i transparentnosta pred 
donatorite i javnosta.

M Zg olem ena realizacija na prog ram skite aktivnosti vo 
Crveniot krst na RM so sredstva obezbedeni sog lasno 
Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti.

MARKETING - 
MOBILIZIRAWE NA

FONDOVI
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So voveduvawe na Finansisko delovnite proceduri, Crvniot krst na RM, reg-
ulira mo{ne zna~ajni pra{awa koi se odnesuvaat na finansisko smetkovod-
stveni aspekti na raboteweto. 

So ponatamo{no osovremenuvawe na materijalno- finansiskoto rabotewe,
transparentnost i ot~etnost vo raboteweto, }e se pridonese vo nepre~eno
funkcionirawe i jaknewe na imixot na nacionalnoto dru{tvo.

GLAVNA CEL

Zgolemuvawe na kapacitetite na nacionalnoto dru{tvo za sovremeno finan-
sisko - materijalno rabotewe.

AKTIVNOSTI

M Ot~etnost i transparentnost vo finansisko-m aterijalnoto rabotewe na 
nacionalnoto dru{tvo.

M E dinstvenost na na~inot na podg otovka na buxet i finansiski izve{taj vo 
nacionalnoto dru{tvo

Proektni aktivnosti:

M Osovrem enuvawe na elektronskata obrabotka na podatocite za m aterijal
no - finansiskoto rabotewe, preku softversko povrzuvawe na Crveniot 
krst na RM so op{tinskite org anizacii na Crveniot krst vo nekolku fazi 
vo tekot na g odinata.

O^EKUVANI REZULTATI

M Podobrena e ot~etnosta i transparentnosta na nacionalnoto dru{tvo 
pred donatorite i javnosta.

M Podobreni se kapacitetite na nacionalnoto dru{tvo na planot na 
finansisko - m aterijalnoto rabotewe

FINANSISKO - 
MATERIJALNO
R A B O T E W E
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Buxetot na CKRM pretstavuva planski dokument koj opfa}a proekcii na
aktivnosti koi treba da se realiziraat vo planiraniot period od edna godi-
na.  Istiot  gi pretstavuva vkupnite prihodi i rashodi na organizacijata,
odnosno ja opi{uva koli~inata na pari koi organizacijata planira da gi
obezbedi i potro{i za svoite postaveni celi i aktivnosti vo 2008 godina.
Funkcijata na Buxetot e da se ovozmo`i planiraweto, ponatamu  obezbedu-
vaweto na sredstva a preku realizacijata na proektite i programite , ovoz-
mo`uva nadgleduvawe i ocenuvawe na uspe{nosta na raboteweto na organi-
zacijata.

Imaj}i predvid deka Crveniot krst na RM e humanitarna organizacija koja
deluva soglasno principite na me|unarodnoto dvi`ewe na Crven krst  i
Crvenata polumese~ina, rabotej}i na planot za obezbeduvawe pomo{ i uslugi
na ranlivoto naselenie i promovirawe na Me|unarodnoto Humanitarno Pravo
i humanite vrednosti, neophodno e sredstvata od Buxetot da se naso~at kon
programite od najgolem prioritet.

Vkupniot Buxet za 2008 godini e zgolemen za  8.57 % vo odnos na Buxetot od
minatata godina, odnosno za 25,76 % vo odnos na Buxetot  za 2006 godina, {to
se dol`i na zgolemuvawe na obemot na programskite aktivnosti i zgolemena-
ta doverba kaj donatorite,.  Procentualno gledano sopstveni izvori na priho-
di bele`at trend na porast za 3,15 %  vo odnos na minatata godina

Vo delot na rashodite, kapitalnite rashodi iznesuvaat 3,23 %, odnosno
tekovnite rashodi iznesuvaat 96,77 % od vkupnite rashodi  Za razlika od
minatata godina, vo 2008 godina politikata na organizacijata e naso~ena kon
zgolemen razvoj i ponatamo{no investirawe vo Op{tinskite organizacii na
CK, na {to se odnesuva i iznosot na kapitalnite rashodi.

Od vkupnite rashodi vo Buxetot za 2008 godina,  27.54 % se odnesuvaat na
tro{oci za raboteweto na  Centralata na CKRM, dodeka 72.46 % od vkupniot
Buxet, se  nameneti za potrebite na Op{tinskite organizacii na CK, soglas-
no nivnite programski aktivnosti. 

Kako tro{ok za Centralata na CKRM, se opfateni tro{ocite za plata na
vrabotenite, materijalnite tro{oci, kako i tro{ocite za tekovno
odr`uvawe., 

Vo delot na tro{oci  nameneti za OOCK se opfateni tro{ocite za proekti i
programi obezbedeni od donatori ili od organi, organizirawe na seminari,
pe~atewe na materijali, kako i investicii i razvoj. 

Planiraniot Buxet na CKRM e realen, seopfaten , precizen i izbalansiran,
a utvrdenite sredstva  vo Buxetot za 2008 godina, CKRM |e gi koristi namen-
ski, racionalno i ekonomi~no, so potpolna transparentnost i ot~etnost.

BUXET ZA 2008 
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To{oci za
Centralata na
CKRM

To{oci za 
OOCK

Tekovni
rashodi

Kapitalni
rashodi

Sopstveni
prihodi

Prihodi od 
organi i donacii

Kapitalni rasho-
di za CKRM

Kapitalni 
rashodi za OOCK
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BUXET NA CRVEN KRST NA  
REPUBLIKA MAKEDONIJA  ZA 2008 

% 2008 2007 2006

1 Vkupni prihodi 100.00 57,554,834.00 53,012,275.00 45,763,000.00
Sopstveni izvori 21.58 12,420,399.00 9,768,520.00 11,200,000.00
Od organi i donatori 78.42 45,134,435.00 43,243,755.00 34,563,000.00

2 Vkupni rashodi 100.00 57,554,834.00 53,012,275.00 45,763,000.00
Tekovni rashodi 96.77 55,694,834.00 51,489,299.00 44,643,000.00
Kapitalni rashodi 3.23 1,860,000.00 1,522,976.00 1,120,000.00

Razlika 100.00 0.00 0.00 0.00

P   R   I   H   O   D   I

OPIS Sops. izvori Prihodi od Buxet Buxet %
na prihodi org. /don. 2008 2007 2008/7 

74 TRANSFERI I DONACII
741 Ministerstvo za Finansii 

( Od Buxetot na RM - sredstva za 
programski aktivnosti) 6,321,000.00 6,321,000.00       6,321,000.00       0.00

741 Krvodaritelstvo ( Mini.Zdravstvo) 9,200,000.00        9,200,000.00      7,700,000.00 19.48
742 Socijalno - humanitarna dejnost 350,000.00           1,537,500.00        1,887,500.00      3,313,000.00      -43.03
742 Organizacija i razvoj 0.00 169,280.00     -100.00
742 Prva pomo{ 6.000,000.00 6,000,000.00       5,050,000.00      18.81
742 Zdravstveno vospitanie 3,328,915.00       3,328,915.00         676,500.00     392.08
742 Mladina 498,150.00 498,150.00 1,165,732.00       -57.27
742 Katastrofi 1,461,104.00          1,461,104.00        4,533,977.00       -67.77
742 Diseminacija 704,000.00           704,000.00       2,060,000.00      -65.83
742 CK vo akcija - PHV 811,800.00 811,800.00 0.00     100.00
742 Informirawe i komunikacija 100,000.00            701,966.00         801,966.00         811,966.00        -1.23
742 Slu`ba barawe 130,000.00         130,000.00 400,000.00      -67.50
742 Me|unarodno odelenie 3,800,000.00        3,800,000.00         387,300.00     881.15
742 Marketing 300,000.00           200,000.00 500,000.00         550,000.00 0.00
742 Finansii 0.00 150,000.00     -100.00

72 NEDANO^NI PRIHODI

725 Od OOCK (po osnov na kotizacija) 2,190,000.00          2,190,000.00 2,190,000.00 0.00
725 Donacija od fizi~ki lica 280,000.00 280,000.00 100,000.00     180.00 
725 Donacija od pravni lica 600,000.00 600,000.00 50,000.00    1.100.00
725 Doplata marki ( od zakonot na CK) 450,000.00 450,000.00 700,000.00        -35.71
723 Od zakupninana deloven prostor 1,650,000.00 1,650,000.00    1,058,520.00    55.88
725 Od registracija vozila 750,000.00        14,250,000.00      15,000,000.00    14,000,000.00         7.14
725 Od Edukativen Trening centar 1,940,399.00 1,940,399.00      1,625,000.00 19.41

VKUPNO PRIHODI 12,420,399.00         45,134,435.00    57,554,834.00      53,012,275.00 8.57      
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R   A   S   H   O   D   I

OPIS Sops. izvori Prihodi od Buxet Buxet %
na prihodi org. /don. 2008 2007 2008/7 

TEKOVNI RASHODI

401 OSNOVNI PLATI I  NADOMESTOCI
4011 Neto osnovni plati 4,700,000.00 4,700,000.00       4,220,000.00        11.37
4012 Nadomest za prevoz na vraboteni 320,000.00 320,000.00 320,000.00         0.00
4012 Nadomest za hrana na vraboteni 650,000.00 650,000.00 700,000.00        -7.14
4012 Nadomest za godi{en odmor 200,000.00 200,000.00 200,000.00         0.00
4012 Drugi nadomestoci 100,000.00 100,000.00 150,000.00     -33.33

402 PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK
4021 Pridonesi od plata na vraboteni 3,196,000.00 3,196,000.00       2,300,000.00      38.96
4025 Personalen danok od plata 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00
4025 Personalen danok od nadomestoci

(dnevnici, jubilejni nagradi) 300,000.00 300,000.00 300,000.00         0.00
VKUPNO RASHODI ZA PLATI 9,816,000.00 9,816,000.00       8,540,000.00        14.94

420 PATNI I DNEVNI RASHODI
4201 Patuvawe vo stranstvo 300,000.00 400,000.00       700,000.00 700,000.00 0.00

421 KOMUNALNI USLUGI
4211 Elektri~na energija 500,000.00 500,000.00 400,000.00      25.00
4211 Vodovod i kanalizacija 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
4211 \ubretarina 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

422 ZATOPLUVAWE
4221 Centralno greewe 350,000.00 350,000.00 300,000.00        16.67

423 KOMUNIKACIJA I TRANSPORT
4231 Po{ta 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
4231 Telefon i telefaks 300,000.00 150,000.00         450,000.00 430,900.00          4.43
4231 Internet 100,000.00 100,000.00 150,000.00        -33.33
4232 Gorivo 350,000.00 200,000.00       550,000.00 650,000.00      -15.38
4232 Tro{oci za registracija vozila 200,000.00 200,000.00 150,000.00      33.33
4232 Drugi rashodi za transport

(patarina,miewe koli, lepewe gumi) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

424 MATERIJALI
4241 Kancelariski materijal 200,000.00 361,596.00         561,596.00 640,864.00        -12.37
4241 Pretplata za spisanija i 

stru~na literatura 40,000.00 40,000.00 30,000.00      33.33
4241 Lenti, kaseti i drugo za AOP 50,000.00 200,000.00        250,000.00 250,000.00 0.00
4241 Kopirawe,pe~atewe i iz. mat. 1,253,000.00            3,375,019.00     4,628,019.00       3,541,875.00      30.67

Organizacija i razvoj 100,000.00 100,000.00 0.00
Informirawe i komunikacija 601,966.00         601,966.00 447,490.00        34.52
Diseminacija 123,000.00              123,000.00        246,000.00 330,000.00        -25.45
Zdravstveno - vospitna dejnost 265,553.00       265,553.00 0.00
Prva pomo{ 800,000.00 800,000.00       1,000,000.00       -20.00
Megunarodno 300,000.00        300,000.00 0.00
Krvodaritelstvo 1,900,000.00      1,900,000.00 420,000.00      352.38
Socijalno - humanitarna dejnost 184,500.00         184,500.00 584,010.00        -68.41
Slu`ba barawe 30,000.00 30,000.00 70,000.00 -57.14
Marketing 0.00               0.00 0.00        0.00
Finansii 0.00               0.00   0.00 0.00
Katastrofi 100,000.00 100,000.00 490,375.00      -79.61
Mladinski kamp 100,000.00 100,000.00 200,000.00      -50.00

4243 Pijaloci, prehrambeni produkti  
sredstva za higiena 100,000.00 50,000.00       150,000.00 200,000.00     -25.00

4244 Mat. za protivpo`arna za{tita 20,000.00 20,000.00 80,000.00     -75.00
4244 Materijali so specijalna namena 454,787.00      454,787.00       1,515,600.00     100.00
4247 Drugi materijali 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

425 TEKOVNO ODR@UVAWE
4251 Popravka i odr`uvawe koli 200,000.00 200,000.00 200,000.00       0.00
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4252 Tro{oci za odr`uvawe oprema 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
4252 Tro{oci za odr`uvawe zgrada 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00
4252 Odr`uvawe na softver i hardver 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

426 DOGOVORNI USLUGI

4264 Advokatski uslugi 150,000.00 150,000.00          150,000.00         0.00
4265 Seminari i sostanoci 1,805,000.00        6,448,333.00        8,253,333.00      5,325,294.00       54.98

Organizacija i razvoj 200,000.00 0.00           200,000.00 189,280.00 5.66
Informirawe i komunikacija 20,000.00            100,000.00 120,000.00 20,000.00     500.00
Diseminacija 150,000.00            350,000.00 500,000.00 820,900.00       -39.09
Zdravstveno - vospitna dejnost 20,000.00            339,829.00 359,829.00 117,262.00     206.86
Prva pomo{ 20,000.00 20,000.00 20,000.00         0.00

Krvodaritelstvo 20,000.00             154,400.00 174,400.00 174,400.00         0.00
Socijalno - humanitarna dejnost 20,000.00            323,000.00 343,000.00 528,850.00        -35.14
Slu`ba barawe 20,000.00            130,000.00 150,000.00 320,000.00        -53.13
Marketing 20,000.00            150,000.00 170,000.00 170,000.00      0.00
Finansii 20,000.00                     0.00 20,000.00 20,000.00        0.00
Katastrofi 20,000.00           901,104.00 921,104.00        1,354,230.00        -31.98
Ed. za odg. pri kat. (obuka) 250,000.00 250,000.00 250,000.00      0.00

Me|unarodno odelenie 3,800,000.00        3,800,000.00 390,372.00      873.43

Sednica na Izvr{en Odbor 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Sobranie na  CKRM 150,000.00 150,000.00 150,000.00     0.00
Sostanok so sek. /pret. 100,000.00 100,000.00 100,000.00      0.00
FACE 400,000.00 400,000.00 150,000.00    166.67
Mladina 225,000.00            200,000.00 425,000.00 400,000.00 6.25

4266 Bankarska provizija 60,000.00 60,000.00 60,000.00      0.00
4266 Osig. na imot i obez.na obijekti 150,000.00 150,000.00 200,000.00      -25.00
4266 Drugi finansiski uslugi 753,000.00             498,150.00          1,251,150.00 1,451,450.00     -13.80
4267 Drugi dogovoreni uslugi (carina, rabotnici 

za pakuvawe hum.pomo{ sudki re{enija 150,000.00 150,000.00 350,000.00        -57.14
4267 Nadvore{na revizija 90,000.00 90,000.00 0.00     100.00
4268 ^lanarina vo me|. organizacii 180,000.00 180,000.00 60,000.00     200.00

427 DRUGI OPERATIVNI RASHODI
4271 Obezbeduvawe na fondovi 0.00 180,000.00     -100.00
4271 Tro{oci za me|unarodna sorabotka 300,000.00 300,000.00 200,000.00       50.00

442 TRANSFERI DO NEPROFITNI ORGANIZACII
4421 Transferi do OOCK 23,554,949.00      23,554,949.00       23,148,316.00         1.76
4421 Fond za razvoj 1,095,000.00        1,095,000.00      1,095,000.00         0.00

VKUPNO TEKOVNI RASHODI 18,907,000.00        36,787,834.00      55,694,834.00      51,489,299.00        8.17

KAPITALNI RASHODI

463 KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA
4631 Kupuvawe kancelariski mebel 60,000.00 60,000.00 50,000.00       20.00
4632 Kupuvawe na  oprema  ( CKRM i EOK) 100,000.00 100,000.00 1,119,476.00      -91.07

464 KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
4641 Kupuvawe avtomobil 400.000,00 400,000.00 0.00      100.00

468 OSNOVNO I SPECIJALNO ODR@UVAWE
4681 kapitalni investiccii vo OOCK 500,000.00 500,000.00 0.00     100.00
4681 Posr{ka za razvoj na OOCK 600,000.00 600,000.00 0.00     100.00
4681 Rekon. i ren. na grade`ni objekti 200,000.00 200,000.00 353,500.00     -43.42

VKUPNO KAPITALNI RASHODI 1,700,000.00             160,000.00        1,860,000.00        1,522,976.00      22.13

VKUPNO RASHODI 20,607,000.00        36,947,834.00      57,554,834.00      53,012,275.00       8.57

To{oci za Centralata na CKRM 15,849,000.00 27.54 %
Tro{oci za OOCK 41,705,834.00 72.46 %

VKUPNO 57,554,834.00 100.00 %
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VIZIONI PËR 
SUKSESE TË  REJA

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë promovon
strategji të zhvillimit të proceseve, me të cilën
duhet të ndryshohet vetëdija për nevojën e
ndryshimeve, gjë të cilën organizatën tonë e ven-
dos në rradhët e organizatave bashkëkohore,
moderne, të organizatave nacionale mirë të orga-
nizuara, njëkohësisht duke ruajtur identitetin e
sajë. Ajo paraqet një shoqatë nacionale të orga-
nizuar mirë e cila në vazhdimësi adaptohet për
kushtet të reja të veprimit dhe aftësohet që në
mënyrë efektive ta shfrytëzojë fuqinë e human-
itetit, përmes përfshirjes së resurseve njerëzore
dhe mjeteve materiale, për kryerjen efikase të
misionit mjaft kompleks humanitar. Nxitja e for-
mave të reja dhe metodave, janë pjesë e rëndë-
sishme e procesit integral të sistemit të funk-
sionimit, si përgjigje ndaj provokimeve që dalin
nga përdishmëria.

Programimin e aktiviteteve tona e bazojmë në
bazë të dokumenteve strategjike, të mbështetur
në Analizën dhe vlerësimin e punës së
Organizatave komunale dhe monitoringut të
përhershëm dhe evulacionin  e punës së sajë. Kjo
na bën më të ndërgjegjshëm, sepse  duke revid-
uar dhe modernizuar programet dhe planet tona
duhet ta shqyrtojmë vizionin e një veprimi të suk-
sesshëm. Prej këtu edhe besimi ynë  se jemi në
rrugë të sigurtë që sa më shpejtë të haprojmë  në
aktivitete komplekse për adaptimin dhe për-
forcimin ndaj përvojave pozitive të anëtarve të
lëvizjes, duke u organizuar sipas standardeve
botërore.

Periudha e deritanishme karakterizohet me rritjen
e efikasitetit në punë,  iniciativave për rritjen e
kapaciteteve,  duke forcuar vullnetarizmin për kri-
jimin e kushteve për një funksionim efikas të
organeve dhe formave të veprimit, unitetit në
aksion, veprimit të koordinuar dhe sinkronizuar të
pjesëve konstituive, me theks të veçantë të ndër-

D r.  J o v a n  D a m j a n o v s k i ,
Kryetar  i  Kryq i t  të  Kuq të
Republ ikës së Maqedonisë



47PROGRAMI PËR PUNË 2008

S
H

Q
IP

timit të relacioneve të reja me Organizatën
Komunale, përparimin si dhe pjesëmarrjen e
sajë në planifikimet e gjithëmbarshme, me çka
do të arrihet krijimi i rrjetit zhvillimor dhe ini-
ciativave.

Programi për aktivitetet e ardhshme,
kryesisht duhet të paraqet funksionimin e të
gjitha standardeve të pranueshme, me
përkrahje të volunterëve  ekzistues si dhe rrit-
jen e numrit të volunterëve  të rinjë, me qël-
lim që të fitojmë përkrahjen e gjërë institu-
cionale, për një veprim dhe promovim të suk-
sesshëm të principeve të lëvizjes. Kjo
parasheh një balansim të vërtetë të vlerave të
përdëftuara, me përfshirjen e inovacioneve ,
që të përgjigjeni në provokimet e kohës. Në
këtë kuptim do të cekim krijimin e një
menaxhmenti të ri efikas finasiar.

Duke analizuar aktivitetet e deritan-
ishme planifikojmë të sigurojmë një zhvillim
adekuat, përmes shfrytëzimit të të gjitha
potencialeve tona dhe angazhimin e tyre për tu
shërbyer njerëzve me një bashkëpunim të
drejtpërsëdrejtë me popullatën e prekur në
përbushjen e nevojave të tyre. Puna  vitin e
ardhshëm do të korespondoj me implemen-
timin e programeve dhe proekteve, ku edhe
më tutje jemi të orientuar në përkrahjen dhe
bashkëpunimin me partnerët jashtë shtetit.
Gjithashtu në përiudhën e ardhshme do të
angazhohemi për decentralizimin e pro-
grameve me një lidhshmëri direkte me poten-
cialet vetanake.

Rruga e realizimit të vizionit me më
shumë sukses në vitin e ardhshëm duhet të
jetë fryt i punës së suksesshme me volonterët,
administratën dhe partnerët e Kyqit të kuq.

S a i t  S a i t i ,
u.d.  Sekretar  g jenera l  i  

Kryq i t  të  Kuq të  Republ ikës
së Maqedonisë
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ORGANIZIMI DHE ZHVILLIMI
M Menaxhimi me vullnetarët e Kryqit të Kuq të RM, tërhjekja e vullnetarëve të rinj në 

organizatë dhe edukimi i tyre
M Ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të Kryqit të Kuq të RM dhe harmonizimi me Ligjin 

për Kryqin e Kuq të RM
M Sendërtimi i vazhdueshëm i resurseve kadrovike të shoqatës kombëtare
M Formimi i rrjetit për lidhje interesi të organizatave komunale të Kryqit të Kuq
M Formimi i bashkësive operative me partnerë tjerë në nivel kombëtarë dhe lokal

DISEMINIMI
M Stërvitja e vazhdueshme e diseminuesve
M Zhvillimi dhe aplikimi i projektit KKA-PVH (Kryqi i Kuq në aksion- promovimi i vlera

ve humane)
M Funksionimi I Komitetit kombëtarë për implementimin e të Drejtës Ndërkombëtare 
M Humanitare në RM

VEPRIMTARIA SHËNDETËSORE- PREVENTI-
VE 
M Programi për rritjen e qëndrueshme për zbulimin e të sëmurëve nga tuberkulozi dhe 

shkalla e shërimit 
M Lufta kundër stigmatizimit dhe diskriminimit ndaj njerëzve që jetojnë me HIV- SIDA dhe 

tuberkulozë 
M Zvogëlimi i dëmeve dhe përmirësimi  i gjendjes shëndetësore dhe sociale tek 

shfrytëzuesit e drogave intravenoze 
M Ndërtimi i raporteve të partneritetit me institucionet dhe organizatat relevante

NDIHMA E PARË
M Ngritja e ndërgjegjes së komunitetit për ofrimin e Ndihmës së Parë pa diskriminim, në 

baza humane, të paanshme dhe vullnetare.
M Intensifikimi i bashkëpunimit dhe partneritetit me institucionet dhe organizatat relevan

te me qëllim që Ndihma e Parë të ketë qasje më të mirë për të gjitha grupet e 
ndryshme qëllimore.

M Zhvillimi i partneriteteve lokale në mes të organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe 
sektorit qeveritarë e joqeveritarë në planin e sigurisë në komunikacion.

DHURIMI I GJAKUT
M Zbatimi i obligimeve që dalin nga Programi vjetor për organizimin dhe avancimin e dhu

rimit të gjakut në Republikën e Maqedonisë e aprovuar prej Ministrisë së shëndetësisë 
në pajtim me Ligjin për siguri gjatë furnizimit me gjak

M Puna e klubeve të dhuruesve të gjakut

VEPRIMTARIA SOCIALE – HUMANITARE
M Ngritja e vetëdijes së të rinjve për mbrojtje nga tregtimi me njerëz 
M Organizimi i trajnimeve për trajnimin e grupmoshave të edukatorëve me qëllim të 

edukimit të mëtutjeshëm të të rinjve.

PRIORITETET E  PUNËS 
REPUBLIKËS SË MAQEDO
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M Aplikimi dhe zhvillimi i Programit për zhvillim të përbashkët të komunitetit në tri 
organizata të reja komunale të Kryqit të Kuq

M Përkrahja dhe ndihma për njerëzit me nevoja të posaçme me qëllim të rehabilitimit, 
socializimit dhe integrimit të tyre në bashkësinë ku jetojnë

GATISHMËRIA DHE VEPRIMI 
GJATË KATASTROFAVE
M Edukimi i të punësuarve, nxënësve të shkollave të mesme dhe popullatës më të gjërë 

në RM për ngritjen e vetëdijes për mbrojtje dhe vetmbrojtje nga katastrofat. 
M Formimi, pajisja, trajnimi i njësive komunale për gatishmëri gjatë katastrofave si dhe 

ripaisja dhe trajnimi i Njësisë republikane për veprim gjatë katastrofave dhe njësitë e 
përhershme të organizatave komunale.

INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI
M Modernizimi i punës në veprimtarinë botuese të Kryqit të Kuq të RM.
M Avancimi i sistemit për komunikim të brendshëm dhe të jashtëm të Kryqit të Kuq 

të RM
M Begatimi i përmbajtjeve dhe rritja e numrit të shfrytëzuesve të E- revistës së Kryqit të 

Kuq të RM

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTARË
M Vendosja e bashkëpunimit dhe përkrahjes për implementimin e projekteve për dona

torë të huaj dhe promovimi i aktiviteteve të Kryqit të Kuq në RM

TË RINJTË E KRYQIT TË KUQ
M Promovimi i klubeve të vullnetarëve të rinj dhe avancimi i bashkëpunimit 

ndërkomunal të të rinjve.
M Artikulimi i intereseve të të rinjve dhe lidhja e tyre në sfera të ndryshme të Kryqit të 

Kuq
M Bashkëpunimi me organizatat studentore dhe univerzitetet e RM-së për promovimin 

e vlerave humane të Kryqit të Kuq
M Projekti KKA-PVH si model për diseminim dhe tërhjekje të vullnetarëve të rinj

SHËRBIMI PËR KËRKIM
M Realizimi i aktiviteteve të parapara sipas stratëgjisë së Shërbimit për kërkim 2008-2010

PUNA FINANSIARE DHE MOBILIZIMI
I FONDEVE 
M Lidhja e organizatave komunale të Kryqit të Kuq me qendrën e KK me anë të 

softëare-it.
M Përgaditja e strategjisë për mobilizimin e fondeve

SË KRYQIT TË KUQ TË 
ONISË GJATË VITIT 2008
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QENDRA E KRYQIT TË
KUQ TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË PËR 
TRAJNIM EDUKATIV

Njëra prej detyrave themelore të Kryqit të Kuq të RM, në pajtim me ligjin dhe statutin

e organizatës është të ofrojë shërbime adekuate për edukimin e grupeve të caktuara

qëllimore të popullatës me qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe përmirësimin e kushteve

të jetës dhe zvogëlimin e pasojave nga katastrofat. 

Me qëllim të zbatimit të sendërtimit të kapaciteteve ekzistuese në shoqatën kombëtare

dhe të përmirësimit të efikasitetit me qëllim të ofrimit të një sistemi më të mirë eduka-

tiv dhe shërbimeve për edukim kualitativ, imponohet nevoja e hapjes së Qendrës së

Kryqit të Kuq të RM për trajnim edukativ. 
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Qendra, përskaj shërbimeve edukative për grupe të caktuara qëllimore që popullatës së

vendit i ofron, ajo gjithashtu do të mund të ofrojë edhe forma tani më të përcaktuara të

edukimit edhe në planin ndërkombëtarë. 

Qendra për trajnim edukativ përvec se do të ketë për qëllim përforcimin e kapaciteteve

të shoqatës kombëtare si dhe sigurimin e shërbimeve edukative kualitative të qytetarëve,

do të paraqet edhe burim afatgjatë për gjenerimin e mjeteve finansiare që do të kontri-

bojnë për realizimin e detyrave programore të shoqatës kombëtare.

Me hapjen e qendrës e cila në të vërtetë do të sigurojë edhe reformim të brendshëm të

shoqatës kombëtare, do të mundësojë realizimin e njërit prej qëllimeve zhvillimore të

organizatës- Kryqi  i Kuq i RM të zhvillohet dhe të funksionojë mirë. Nëpërmjet të qen-

drës do të mundësohet ndërtimi i relacioneve të reja me organizatat komunale të Kryqit

të Kuq në drejtim të përforcimit të përmbajtjeve programore të shoqatës kombëtare. 

Qendra për trajnim edukativ nëpërmjet të funksionimit të vet do të mundësojë ndërtimin

e raporteve të partneritetit me institucionet tjera, organizata dhe shoqata kombëtare që

do të kontribuojnë për një zhvillim organizativ kualitativ dhe përforcim të vazhdueshëm

të imazhit të organizatës në vend dhe jashtë tij. 

QËLLIMET: 

M Sendërtimi i kapaciteteve ekzistuese të shoqatës kombëtare për një sistem më të mirë 

edukativ. 

M Sigurimi i edukimit kualitativ të kuadrove 

M Etablimi i mënyrës dhe çasjes së re ndaj shfrytëzimit të risive në punë. 

M Sigurimi i materialeve relevante edukative që kanë çasje të lehtë deri te shfrytëzuesit 

e shërbimeve. 

M Krijimi i burimit afatgjatë për gjenerimin e mjeteve plotësuese finansiare për 

përkrahje të aktiviteteve të shoqatës kombëtare. 

LLOJET E SHËRBIMEVE EDUKATIVE QË DO TË
OFROJË QENDRA PËR TRAJNIM EDUKATIV:

M Kurse për Ndihmën e Parë

M Kurse për shpëtim në ujë

M Kurse për shpëtim në male

M Promovimi i vlerave humane – edukimi PVH

M Edukimi për Ndihmën e Parë psikologjike

M Kurse për gjuhë të huaja

M Kurse për kompjutorë
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REZULTATET QË PRITEN:

M Sigurimi i kushteve infrastrukturore, materiale dhe kadrovike

M Promovimi dhe sigurimi i programeve për mësim të vazhdueshëm 

M Dhënia e licencave për kuadro të edukuara

M Reformimi i brendshëm i shoqatës kombëtare, monitorimi dhe evaluimi i kuadrove të 

edukuara  për realizimin e procesit të edukimit 

M Ndërtimi i relacioneve të reja me organizatat komunale të Kryqit të Kuq

M Edukimi i kuadrit profesional në Kryqin e Kuq 

M Edukimi i kuadrit për SHN në regjion

M Rritja dhe thellimi i bashkëpunimit ndërkombëtarë

M Formimi i data bazës për instruktorë dhe persona me sertifikatë të trajnuar për 

programe të caktuara të shoqatës kombëtare

M Ngritja e imazhit të Kryqit të Kuq në RM

M Sigurimi i fondeve plotësuese

M Përmirësimi dhe përforcimi i relacioneve me qeverinë në cilësinë e ndihmësit

M Ngritja e kapaciteteve të organizatave komunale të Kryqit të Kuq

M Edukimi kualitativ dhe bashkëkohor i vullnetarëve të Kryqit të Kuq dhe qytetarëve në 

RM.
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ORGANIZIMI DHE 
ZHVILLIMI
Aktivitetet e Kryqit të Kuq në RM gjatë vitit 2008 do të planifikohen në bazë të Strategjisë

2010, Qëllimeve zhvillimore të mileniumit dhe Planit zhvillimor të Kryqit të Kuq të RM

2006-2010, si dhe përcjelljes së ndryshimeve të dokumenteve strategjike si rezultat i real-

izimit të aktiviteteve programore.

Sendërtimi i mëtutjeshëm është bazë për udhëheqje dhe drejtim të mirë dhe ristrukturim

për sendërtimin e kapaciteteve kadrovike dhe materiale të Kryqit të kuq të RM.

Kryqi i Kuq në aksion – Promovimi i  vlerave humane ( KKA-PVH) paraqet model për

projekt për tërhjekjen e të rinjëve që i afirmon vlerat pozitive kulturore nëpërmjet

aktivizimit të vullnetarëve  të rinjë të Kryqit të Kuq tq RM. 

“Ndjenjat janë diçka që nuk mund të përshkruhen, diçka që as fjalët nuk mund ta spjegojnë
apo tregojnë. Nuk mund të gjejë fjalë aq të fuqishme që të munden qartë të Ju përshkruajnë
si ndjehem unë. Shumë, shumë e gëzuar, zemra më rrahë fuqishëm prej mendimi se për disa
minuta do të jemi bashkë ndërsa pastaj do të ndahemi. Megjithate unë shpresoj se kjo nuk
do të jetë përgjithmonë. Ndjej një energji, dëshirë të madhe të bëhem më aktive, të hartoj pro-
jekte të vogla por me rëndësi të madhe që t’iu ndihmoj të gjithë atyre që kanë nevojë. Nuk e
di si ti emërojë këto ndjenja të cilat në vehte përmbajnë edhe shumë të tjera, ndoshta si
SHOQËRIM DHE HUMANITET...”

Pjesmarrës i punëtorisë KKA-PVH
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QËLLIMI KRYESOR 
Zhvillimi dhe avansimi i punës së Kryqit të kuq të RM në shoqatë kombëtare që funk-

sionon mirë.

AKTIVITETET

M Numër i rritur i anëtarëve të Kryqit të Kuq të RM;
M Konstituimi i përbërjes së re të Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM për periudhën 

2008-2012
M Menaxhment i avansuar me vullnetarë dhe të punësuar
M Janë informuar udhëheqësitë e zgjedhura në organizatat komunale të Kryqit të Kuq 

të RM
M Është miratuar Statuti i Kryqit të Kuq të RM
M Është formuar rrjeti për lidhje interesi të organizatave komunale të Kryqit të Kuq 

të RM
M Është siguruar përfaqësim më i madh i të rinjve 
M Janë themeluar partneritete afatgjate me organet shtetërore të administratës, 

organizatave dhe institucionet profesionale

REZULTATET QË PRITEN:

M Numër i rritur i anëtarëve të Kryqit të Kuq të RM;

M Konstituimi i përbërjes së re të Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM për periudhën 2008-

2012

M Menaxhment i avansuar me vullnetarë dhe të punësuar

M Janë informuar udhëheqësitë e zgjedhura në organizatat komunale të Kryqit të Kuq të 

RM

M Është miratuar Statuti i Kryqit të Kuq të RM

M Është formuar rrjeti për lidhje interesi të organizatave komunale të Kryqit të Kuq të 

RM

M Është siguruar përfaqësim më i madh i të rinjve 

M Janë themeluar partneritete afatgjate me organet shtetërore të administratës, 

organizatave dhe institucionet profesionale
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Aktivitetet programore në fushën e diseminimit janë në koleracion me Planin

zhvillimor 2008-2010 të Kryqit të Kuq të RM, fushat kryesore në kontekst të së cilave

është promovimi i parimeve themelore dhe vlerave humane të Lëvizjes, Plani strategjik për

diseminim 2008-2010, programi i Komitetit kombëtarë për implementimin e DNH në

Republikën e Maqedonisë dhe porosi dhe kahje të caktuara të Komitetit ndërkombëtarë

të Kryqit të Kuq si mbrojtës i parimeve themelore dhe ruajtës të konventave të Zhenevës

dhe protokoleve plotësuese që janë shtyllë themelore e DNH. 

QËLLIMI KRYESOR

Promovimi i Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, parimeve

themelore, të Drejtës ndërkombëtare humanitare (DNH) dhe vlerave humane. 

AKTIVITETET:

Aktivitetet e rregullta/ tradicionale

M Shënimi i 8 Majit- Ditës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së

Kuqe dhe 

javës së Kryqit të Kuq 8-15 Maj

M Sesionet desiminuese me një casje të organizuar ndaj grupeve specifike qëllimore 

(studentë, puntorë shëndetësorë, farmaceut, vetqeverisja lokale, organizata dhe 

DISEMINIMI
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...kur u paraqita për këtë puntori mendova se do të jetë edhe një ligjeratë e mërzitshme e cila
nëse e kaloj do të ketë rëndësi tek profesorët dhe dosja ime por asnjëherë nuk kam kujtuar
se ligjeratë me këtë temë mund të trajtohet në një mënyrë kaq interesante prandaj mezi pres
të vij ora tjetër ... 

...ky është takimi im i parë me këtë temë dhe them se do ishte me fat që të gjitha lëndët të
trajtohen në këtë mënyrë. Atmosfera ishte e atillë sa shumë lehtë e gjeta vendin tim si pjesë e
grupit në të cilin edhe pse të gjithë vijmë prej fakulteteve të ndryshme dhe me njohuri para-
prake të ndryshme, në asnjë moment nuk u ndiem të nëncmuar ose më të dobët...

deklarata nga puntori me studentë

institucione shtetërore- qeveritare, mbrojtja, policia, të punësuar në qendrat për punë 

sociale, psikolog, pedagog, OJQ), nga ana e diseminuesve në organizatat komunale të 

Kryqit të Kuq të RM

M Seleksionimi i potencialit ekzistues kadrovik i diseminuesve të edukuar për kry-

erjen e 

diseminimit për grupet specifike qëllimore të dëgjuesve.

M Krijimi i mundësive operabile të Komitetit kombëtarë për implementimin e DNH

M Inkuadrimi i mëtutjeshëm integrtiv në aktivitetet e fushave tjera programore të 

Kryqit të Kuq të RM me përgaditje specifike kadrovike dhe metodike

M Përgaditja i një kompleti të standardizuar për diseminim (1) të cilin do ta 

shfrytëzojnë diseminuesit e të gjitha organizatave komunale të Kryqit të Kuq

M Zhvillimi dhe plotësimi i web-faqes, direktorium i posacëm për diseminim me 

informata të reja

Aktivitetet projektuese

M Organizimi i puntorive për stërvitjen e trajnuesve për diseminim me grupet specifike 

si nevojë e domosdoshme e zhvillimit të ardhshëm strategjik;

M Përkrahja e programeve të suksesshme dhe forcimi i sistemeve strukturore: Kryqi i 

Kuq në aksion-promovimi i vlerave humane (KKA-PVH) dhe Hulumtimi i të drejtës 

humanitare (HDH), hyrje në procesin arsimor si programe të posacme vlerësimi.

Aktivitete të rregullta/tradicionale

M Është ngrit vetëdija e popullatës për rëndësinë dhe rolin e Lëvizjes së Kryqit të Kuq 

dhe Gjysmëhënës së Kuqe

M Është avansuar bashkëpunimi me institucionet kompetente në drejtim të diseminimit 

të DNH në segmente të ndryshme të jetës shoqërore

M Janë përgadit mjete metodike dhe elektronike për nevojat e diseminuesve.

Aktivitetet projektuese

M Stërvitja e trajnuesve për diseminim me grupet specifike

M Është themeluar sistem dhe procedurë për stërvitjen e trajnuesve për grupet specifi

ke qëllimore;

M Promovimi i vlerave humane (KKA-PVH) dhe hulumtimi i të Drejtës Humanitare 

(HDH).
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Avansimi i shëndetit të njeriut, mirëqenia shëndetësore dhe kujdesi për shëndetin

paraqesin njërin prej menyrave themelore për zvogëlimin e goditjeve të popullatës dhe

përforcimin e bashkësisë. Nëpërmjet të planifikimit dhe organizimit të aktiviteteve kualita-

tive shëndetësore- preventive Kryqi i Kuq i RM vazhdimisht kontribon për realizimin e pri-

oriteteve shëndetësore të përcaktuara në dokumentet strategjike. 

Nëpërmjet të shënimit të begatuar të aktiviteteve tradicionale dhe aplikimit të

përhershëm të aktiviteteve të reja projektuese Kryqi i Kuq i RM synon të mobilizojë të

gjitha subjektet relevante që mundësojnë në mënyrë më të drejtpërdrejtë të kënaqin nevo-

jat shëndetësore të bashkësisë.  Të hapërojmë së bashku drejt shëndetit.

QËLLIMI KRYESOR

M Zvogëlimi i lëndueshmërisë së banorëve në planin shëndetësor – preventiv. 

Aktivitetet e rregullta /tradicionale: 

M Java e luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare
M Java e luftës kundër kancerit
M Dita botërore e shëndetësisë

VEPRIMTARIA 
SHËNDETËSORE – 
PREVENTIVE
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...është mirë të kemi aksione të këtilla. Nuk kemi kartona të kaltërt...
banorë i Fushës së Topanës

...unë jam i vetëdijshëm se kjo është me vlerë por edhe pa pagesë... nuk do të shpenzoj të
holla për autobus dhe kohë duke shkuar nëpër spitale 

banorë i Shuto Orizari

...tani sapo arritëm me bashkëshorten prej Hipodromit. I morëm ftesat dhe që të dy u kon-
trolluam. Tani presim cfarë do të ndodhë, ne nuk jemi mirë me shëndetin...

banorë i lagjes Magjari

...kjo është shumë mirë, ka shumë të papunësuar! Prej ku ne të holla për radiografi? Me
këtë mund të kontrollojmë shëndetin tonë

banorë i lagjes Keramidnica

Deklarata të  banorëve të nacionalitetit romë të fluorografuar në kuadër të projektit “Kryqi
i Kuq në luftë kundër tuberkulozit”  

M Dita e edukimit shëndetësor

M Java e luftës kundër tuberkulozit dhe sëmundjeve të kraharorit

M Dita botërore për luftë kundër tuberkulozit

M Java e luftës kundër sëmundjes së sheqerit

M Java e luftës kundër alkoholizmit, narkomanisë dhe duhanit

M Java e luftës kundër sidës

M Java për mbrojtjen e shëndetit të dhëmbëve

Gatishmëria e programeve për shënimin e aktiviteteve tradicionale, ligjeratave edukative

të përshtatura për grupe të ndryshme qëllimore, materiale informative: broshura, pllakate,

flaera, pulla postale etj.

AKTIVITETET PROJEKTUESE

M Projekti për zvogëlimin e dëmeve tek shfrytëzuesit e drogave intravenoze

Projekti, i përkrahur prej Fondacionit të Institutit shoqëria e hapur – Maqedoni dhe

Federata ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe i filluar në vitin 2007

do të vazhdojë më implementin në tre organizata komunale. Ky projekt shfrytëzuesve

intravenoz të drogës iu mundëson jo vetëm casje deri te mjetet sterile për injektim dhe

prezervative por edhe këshillim dhe ndihmë gjatë realizimit të të drejtave të tyre sociale

dhe shëndetësore. Ky projekt ndihmon intensifikimin e bashkëpunimit në mes të organi-

zatave komunale të Kryqit të Kuq në RM dhe të gjitha subjekteve rel-

evante në bashkësinë lokale: vetqeverisja lokale, entet shëndetësore,

shkollat etj. Në këtë mënyrë bëhet mobilizimi social i bashkësisë së

tërësishme për ndërmarrjen e aktiviteteve konkrete për zgjedhjen e

problemeve të banorëve.

M Projektet për luftë kundër tuberkulozit

a) Kryqi i Kuq i RM ka filluar realizimin edhe me një projekt të
përkrahur prej Fondit global për luftë kundër sida,, tuberkulozit dhe
malaries ndërsa si partnerë i Ministrisë së shëndetësisë do të vazhdo-
jë më implementimin e projektit për luftë kundër tuberkulozit.
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Qëllimi kryesor është të ndihmohet vetqeverisja lokale, të hartojë plane
strategjike në fushën e kontrollit të tuberkulozit. Këto do të kontribuojnë për
një rritje të qëndrueshme të numrit të sëmurëve të zbuluar dhe përcjelljen e
shkallës së shërimit të tyre. 

Projekti zhvillohet në tre vetqeverisje lokale duke shfrytëzuar metodologjinë e

projektit “Zhvillimi i përbashkët i bashkësisë”. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq

është fasilitator në procesin e sjelljes së planeve lokale si dhe në afrimin dhe

pasqyrimin e nevojave të popullatës në këto plane. 

b) Organizatat komunale të Kryqit të Kuq në bashkëpunim me DAT lokale

(dispanzeret anti tuberkuloze) realizojnë aktivitete për promovimin e trajtimit

anti tuberkuloz gjegjësisht mundësitë për shërimin e TBC në mjediset e tyre. Si

grup qëllimor për këto aktivitete janë zgjedhur banorë të mjediseve rurale,

hapësira ku qarkullimi i informatave të karakterit shëndetësor – preventiv është

shumë i dobët. 

M Kujdesi paliativ dhe trajtimi shtëpiak

Kryqi i Kuq i RM inicon aktualizimin e nevojës për kujdes paliativ dhe trajtim
shtëpiak të grupeve të ndryshme qëllimore ( të moshuar, të lënduar, të sëmurë).
Në korelacion me njohuritë dhe përvojat më të reja botërore për inkuadrimin

e vullnetarëve për sigurimin e kujdesit paliativ në bashkësi Kryqi i Kuq do të fillojë me sig-
urimin e resurseve për zbatimin e aktiviteteve projektuese konkrete. 

REZULTATET E PRITURA
Aktivitetet e rregullta:

M Është rrit kapaciteti i shoqatës kombëtarë për t’iu përgjigjur nevojave të caktuara
të 

popullatës së goditur për zbutjen e problemeve shëndetësore me të cilat ballafaqohen 
si dhe të nevojave të caktuara të institucioneve të shtetit, natyrisht si partner. 

M Ngritja e vetëdijes së përgjithshme të opinionit për problemet shëndetësore tek 
popullata e goditur për sigurimin e ndihmës dhe kujdesit aktiv. 

AKTIVITETET PROJEKTUESE:
M Projekti për zvogëlimin e dëmeve tek shfrytëzuesit intravenoz të drogave

1. Shfrytëzuesit intravenoz të drogave kanë casje deri te mjetet sterile për injektim që 
zvogëlon dëmin nga përhapja e shpejtë e sëmundjeve infektive. 

2. Programi “Zvogëlimi i dëmeve” është përkrahur prej opinionit më të gjërë.
3. Kryqi i Kuq ka informata për ndodhitë me shfrytëzimin e drogave dhe sipas kësaj 

vepron sipas nevojave konkrete. 

M Projekti për luftë kundër tuberkulozit

1. Është rritur zbulimi i të sëmurëve prej tuberkulozit dhe shkalla e shërimit të tyre.
2. Janë aprovuar planet për kontrollë të tuberkulozit
3. Janë zgjeruar aktivitetet për luftë kundër tuberkulozit te organizatat e reja të Kryqit të

Kuq në RM.

M Kujdesi paliativ dhe trajtimi shtëpiak

1. Është rritur vetëdija e opinionit për nevojën e sigurimit të kujdesit paliativ dhe kujdesit 
në kushte shtëpiake..

2. Janë siguruar resurse të nevojshme dhe parakushte për realizimin e aktiviteteve 
konkrete projektuese
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DHURIMI I  GJAKUT

“një gjë e kam të sigurtë: të vetmit në mes ne të rin-
jve që do të jenë të lumtur janë ata të cilët do të
kërkojnë dhe gjejnë mënyrën që t’iu dhurojnë dicka
të tjerëve.”

Deklaratë e një dhuruesi të ri të gjakut
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Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë po krijon një model të ri të komunikimit social

dhe qytetarë i cili është informativ, edukativ, etik dhe i cili është i bazuar në njohuritë

shkencore. Nëpërmjet të këtij modeli në mënyrë permanente duhet vepruar tek qytetarët

për respektimin e parimeve të dhurimit të gjakut dhe rëndësinë e tij për nevojat për gjak

të mirë dhe  të sigurtë dhe për kujdes maksimal për shëndetin e dhuruesve. 

Kryqi i Kuq i RM edhe në të ardhmen do të respektojë marrëveshjen për bashkëpunim në

mes të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe

Organizatës botërore të shëndetësisë (maj 2005).

Promovimi i dhurimit vullnetarë përfshin të gjithë pjesëmarrësit në procesin e dhurimit të

gjakut me qëllim që të arrihen qëllimet e parapara me Programin për organizimin dhe avan-

simin e dhurimit të gjakut në Republikën e Maqedonisë. 

QËLLIMI KRYESOR

Aplikimi i formave të reja motivuese dhe ngritja e vetëdijes e grupeve të ndryshme qël-

limore.

AKTIVITETET:

M Shënimi i 17 marsit 2008- Dita e dhurimit të gjakut në Republikën e Maqedonisë 

M Shënimi i 14 qershorit 2008- Dita botërore e dhurimit të gjakut

M Në pajtim me Ligjin për siguri gjatë furnizimit me gjak, përgaditja e materialeve shën-

de

tësore-edukative, propaganduese dhe mjeteve motivuese për dhuruesit e gjakut, 

zbatimi i anketave, ligjeratave dhe kampanjave me grupe të caktuara qëllimore si dhe 
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organizimi i aksioneve për dhurimin e gjakut në bazë të planit vjetor.

M Përpunimi i një strategjie të posacme për organizimin e aksioneve për dhurimin e 

gjakut me grupe të ndryshme qëllimore

M Organizimi i seminareve dhe puntorive për edukim të motivuesve për dhurim 

vullnetarë të gjakut

M Promovimi i modelit të ri për dhurim vullnetarë me qëllim zbatimin e strategjisë 

edukative për ndryshimin e traditës dhe kulturës për dhurimin e gjakut në raport 

me të drejtat e dhuruesve si privilegj dhe përgjegjësi konform obligimeve për 

sigurimin e gjakut të sigurt.

M Gjetja e përmbajtjeve dhe formave të reja të aktiviteteve për organizimin e 

aksioneve për dhurimin e gjakut në sektorin privat. 

M Organizimi i kampanjave dhe aksioneve për dhurimin e gjakut më studentë të të 

gjitha univerziteteve shtetëroe dhe private në Republikën e Maqedonisë

M Bashkëpunim i përhershëm me mjetet e informimit publik dhe prania më e madhe 

me forma të ndryshme lidhur me dhurimin e gjakut.

M Organizimi i aksioneve të jashtëzakonshme sidomos gjatë verës në rast të 

mungesës së gjakut

M Puna e Klubit të dhuruesve të gjakut

M Formimi i klubeve të dhuruesve të rinj me qëllim rritjen e numrit të dhuruesve të 

rinj dhe ofrimi i tyre i përhershëm dhe krijimi i rrjetit të të rinjve të obliguar për 

promovimin dhe motivimin e dhuruesve të rinj nëpër institucionet arsimore

M Bashkëpunimi me SHN nga fqinjësia dhe SHN tjera për këmbimin e përvojave në 

planin e dhurimit të gjakut

REZULTATET E PRITURA:

M Është përmirësuar informimi i qytetarëve për tejkalimin e stigmës, paragjykimeve, 

dhurimi i sigurt ose qëndrimi injorant ndaj dhurimit të gjakut 

M Është rritur numri i dhuruesve vullnetarë të gjakut  dhe është rrit vetëdija e nje

rrëzve nëpër bashkësi të ndryshme dhe grupe qëllimore

M Është përmirësuar vetëdija për dhurim vullnetarë të gjakut në pajtim me konceptin e ri

M Është rritur numri i motivuesve të edukuar që në mënyrë aktive janë inkuadruar në 

procesin e organizimit të aksioneve për dhurimin vullnetarë të gjakut në mjediset e 

tyre

M Është rritur numri i vullnetarëve të rinj
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NDIHMA E PARË
Ndihma e Parë paraqet njërën prej aktiviteteve më të njohura të Kryqit të Kuq në RM me

të cilën ai kontribon që individët, familjet dhe bashkësitë në mënyrë të suksesshme pengo-

jnë ose zbutin pasojat nga fatkeqësitë, lëndimet ose sëmundjet.

Ndihma e Parë është akt i humanitetit, i thjeshtë dhe gjest vullnetarë që ka fuqi të mobili-

zojë individët dhe bashkësitë për mbrojtjen dhe ruajtjen e jetës.

Kryqi i Kuq i RM në vazhdimësi punon për aktualizimin e Ndihmës së Parë me theks të

vecantë tek implikimet pozitive që ajo i ka në jetën e përditshme, në kushte të katastro-

fave për parandalimin e sëmundjeve dhe sidomos për promovimin e shëndetit dhe sjelljeve

të sigurta të anëtarëve në bashkësi.

Ofrim vullnetarë, me kohë dhe i shkathët i Ndihmës së Parë pa kurrfarë diskriminimi!

QËLLIMI KRYESOR
Zvogëlimi i lëndueshmërisë së popullatës nëpërmjet të edukimit kualitativ për Ndihmë të

Parë



AKTIVITETET E 
RREGULLTA

M Shënimi i Ditës botërore të Ndihmës së 
Parë

M Mësim me kurse për Ndihmën e Parë për 
kandidatë për shoferë të automjeteve

M Mësim me kurse për Ndihmën e Parë për 
organizata punuese dhe grupe specifike 
qëllimore

M Organizimi i garave shtetërore nga Ndihma 
e Parë

M Intensifikimi i bashkëpunimit më institucione 
dhe organizata relevante

M Veprim i vazhdueshëm në fushën e sigurimit 
në komunikacion nëpërmjet të ndërtimit të 
lidhjeve operative nën nivel lokal dhe 
kombëtarë (pjesëmarrja aktive në 
Komisionin kombëtarë për siguri në 
komunikacion)

AKTIVITETET PROJEKTUESE

M Formimi i rrjetit për Ndihmën e Parë

M Formimi  i rrjetit për punë intenzive në mes të organizatave komunale të Kryqit të 

Kuq në fushën e Ndihmës së Parë që do të mundësojë bashkimin e përvojave, 

njohurive dhe aktiviteteve në këtë fushë. 

M Formimi i shërbimeve sanitare shkollore

M Organizimi i nxënësve nëpër mjediset e tyre shkollore nëpër shërbimet e sanitetit ku 

do të mësojnë, stërviten dhe aplikojnë njohuritë nga Ndihma e Parë

REZULTATET E PRITURA:

M Është përforcuar shpirti vullnetarë dhe solidariteti

tek 

kuadrot e stërvitura të Kryqit të Kuq në RM dhe 

popullata për ofrimin e Ndihmës së Parë në mënyrë 

vullnetare dhe pa diskriminim

M Është rritur kualiteti në edukim nga Ndihma e Parë

me 

harmonizimin e përmbajtjeve dhe standardeve të 

Ndihmës së Parë dhe është ndërtuar sistem kualitativ 

për edukimin e kuadrove nga organizatat komunale për 

Ndihmë të Parë me aplikimin e moduleve të rej për 

edukim të grupeve të ndryshme qëllimore të dëgjuesve

M Është rritur vetëdija tek pjesëmarrësit në komunika-

cion 

se si njohuritë nga Ndihma e Parë mundësojnë siguri më 

të madhe në rrugë. 

M Është intensifikuar bashkëpunimi i ndërsjellë në 

organizatat komunale të Kryqit të Kuq në RM në fushën 

e Ndihmës së Parë nëpërmjet të këmbimit të 

informatave, njohurive, organizimi i aktiviteteve të 

përbashkëta.

M Është rritur promovimi i Ndihmës së Parë në mjediset 
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...Kam mundësi të mësoj si t’i ndihmoj
tjetrit...Faleminderit!

këtë mundësi do ta shfrytëzoj

vullnetarë i KKRM

...Do të ishte shumë mirë të kemi
mundësi cdo ditë të shoqërohemi, të
ushtrojmë dhe të tregojmë sa njohuri
kemi për Ndihmën e Parë. Mendoj se ne
fëmijtë më mirë e njohim Ndihmën e
Parë se të rriturit. Vetëm na duhet
hapësirë që këtë të kemi mundësi t’ua
tregojmë. Edhe ata mund të mësojnë
mund të mësojnë dicka prej nesh...

më i ri në garat e Ndihmës së Parë, vull-
netarë i KKRM
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Veprimtaria sociale humanitare e Kryqit të Kuq në RM përfshin një spektër të gjërë të

aktiviteteve të karakterit humanitarë që kanë për qëllim përkrahjen dhe ndihmën popul-

latës së goditur si dhe aktivitetet për preventivë të popullatës që ballafaqohet me situata

të ndryshme të rrezikshme

Zhvillimi dhe avansimi i metodës për vlerësim të shpejtë të përbashkët të nevojave dhe

përkrahja për zgjedhjen e problemeve prioritare të bashkësive të goditura njëkohësisht do

të shërbejë për ndërtimin e strategjisë për përforcimin e kapaciteteve dhe zvoglimin e lën-

dueshmërisë së popullatës nëpër bashkësi me ndihmën e vetqeverisjes lokale, institucion-

eve tjera relevante, sektorin joqeveritarë dhe donatorët potencial.

QËLLIMI KRYESOR
Zvogëlimi i lëndueshmërisë së popullatës

VEPRIMTARIA
SOCIALE – 
HUMANITARE



67PROGRAMI PËR PUNË 2008

S
H

Q
IP

AKTIVITETET:

AKTIVITETET TRADICIONALE / TË RREGULLTA

M Java e solidaritetit 
M Dita e solidaritetit 
M Java e kujdesit për të moshuarit
M Në kuadër të javës së solidaritetit, organizohet Aksion grumbullues të mirave 

materiale (ushqim, veshmbathje etj si dhe të holla) për ndihmë të personave më të 
goditur. 

M Përgaditja e programeve për shënimin e aktiviteteve tradicionale, ligjeratave edu-
kative 

dedikuar të rinjve në institucionet edukativo-arsimore, broshura si dhe materialet 
informative – edukative: pllakate, fllaera.

M Organizimi i kampanjës për shënimin e 16 tetorit “Dita e urisë” me qëllim të 
sigurimit të mjeteve finansiare dhe artikujve ushqimorë për ndihmë personave që janë 
në situatë të rëndë materiale.

M Përgaditja e programeve, projekteve për sigurimin e donacioneve për ndihmë 
materiale për kategoritë e goditura të popullatës me theks tek ndihma dhe përkrahja
e personave me nevoja të posacme si dhe ndihma për institucio-

net e caktuara që kanë 
nevojë për ndihmë të këtillë.

M Bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat relevante. 

AKTIVITETET PROJEKTUESE

M Projekti: “Zhvillimi i përbashkët i bashkësisë” 

M Organizimi i tre seminareve për edukimin e ekipeve SHPB për 

vlerësim të shpejtë të përbashkët për nevojat e personave të 

goditur të bashkësisë

M Organizimi i tre puntorive në grup më të madh për përcaktimin 

e nevojave të personave të goditur në bashkësi

M Implementimi i tre mikro projekteve për realizimin e nevojave të 

bashkësisë së goditur rome në bashkësi 

Përkrahja dhe ndihma psiko sociale 

M Organizimi i tre seminareve tre ditore me përfaqësues të 

organizatave komunale të Kryqit të Kuq të RM për trajnimin e 

edukatorëve për ofrimin e Ndihmës së Parë psikologjike 

M Shtypja e një Doracaku për Ndihëm e Parë psikologjike në 

gjuhën maqedone dhe shqipe

M Organizimi i puntorive edukative për përhapjen e njohurive për 

ofrimin e Ndihmës së Parë psikologjike dhe përkrhajen e 

mjediseve komunale

...Fëmijtë janë marrë prej rrugës dhe kohën e kalojnë mirë, ata kanë ndryshuar

shumë në sjelljet e tyre, me padurim presin kohën kur duhet të shkojnë në puntori që i orga-

nizon Kryqi i Kuq në bazë të projektit “Zhvillimi i përbashkët i bashkësisë”. 

Prindër të bashkësisë “Bashkimi” – Kriva Pallankë)
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M Pjesëmarrje aktive në rrjetin europian të bashkëpunimit të SHK të Kryqit të Kuq

dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe për implementimin e aktiviteteve për përkrahje psikologjike 

Lufta kundër trafikimit me njerëz

M Organizimi i Puntorisë për edukimin e të punësuarve dhe vullnetarëve nëpër 

organizatat komunale të Kryqit të Kuq të RM për implementimin e aktiviteteve në 

luftën kundër tregtimit me njerëz

M Organizimi i tre seminareve treditore me të rinjtë e organizatave komunale të Kryqit 

të Kuq të RM për edukim të grup moshave të edukatorëve me qëllim të edukimit të 

mëtutjeshëm në mes të rinjve për ngritjen e vetëdijes për mbrojtje nga trafikimi me 

njerëz.

M Përgaditja e një doracaku për edukim të grupmoshave dhe materiale informativo- 

edukative. 

M Bashkëpunimi me institucione qeveritare, organizata joqeveritare dhe ndërkombëtare 

të cilat veprojnë në planin e luftës kundër trafikimit të njerëzve

M Pjesëmarrja aktive në rrjetin europian për bashkëpunim në mes të SHN të Kryqit të 

Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në luftën kundër trafikimit me njerëz.

REZULTATET E PRITURA:

Tradicionalni/redovni aktivnosti

M Aktivitetet tradicionale/të rregullta

M Është rritur kapaciteti i shoqatës kombëtare për t’u 

përgjigjur nevojave të caktuara të popullatës së goditur 

për zbutjen e problemeve sociale me të cilat 

ballafaqohemi.

M Është siguruar përkrahja dhe janë plotësuar disa nevoja 

të institucioneve të caktuara të shtetit

M Është ngrit opinioni i përgjithshëm për problemet me 

varfëri si dhe vetëdija e popullatës për ndihmën e 

nevojitur dhe kujdesin e popullatës.

AKTIVITETET
PROJEKTUESE:

M Projekti: “Zhvillimi i përbashkët i bashkësisë”

M Është rritur kapaciteti i organizatave komunale në RM   

për aplikimin e metodës për vlerësim të shpejtë të 

përbashkët të nevojave të personave të goditur të 

bashkësisë.
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M Tre bashkësi janë ndihmuar për t’u ballafaquar me një 

prej nevojave prioritare të popullatës së goditur rome.

Përkrahja dhe ndihma psiko – sociale 

M Janë edukuar 18 edukatorë prej organizatave komunale të Kryqit të Kuq të RM për

implementimin e aktiviteteve për Ndihmën e Parë psikologjike.

M Janë aprovuar shkathtësi për përforcimin e popullatës për t’u ballafaquar me trauma, 

strese dhe plotësim të nevojave elementare 

M Janë fituar përvoja prej shoqatave tjera kombëtare që realizojnë programe për 

përkrahje psikologjike

M Lufta kundër trafikimit me njerëz

M Janë edukuar 12 implementues të organizatave komunale të Kryqit të Kuq të RM për 

realizimin e aktiviteteve preventive për luftë kundër trafikimit me njerëz

M Janë edukuar 48 të rinj prej 12 organizatave komunale të Kryqit të Kuq të RM për 

“Këta fëmijë nuk kanë kushte për të mësuar mësuar nëpër shtëpitë e tyre, nuk kanë
hapësirë adekuate dhe nuk ka kush t’iu ndihmojë gjatë mësimit sepse prindërit e tyre janë
analfabetë ose me shkollim të pamjaftueshëm, gjenden në pozitë të keqe ekonomike dhe
janë të papunësuar. Projekti ofron mundësi këta fëmijë të fitojnë ndihmën e nevojshme dhe
përkrahjen e domosdoshme për përvetësimin dhe mësimin e materialeve të reja nga gjuha
angleze si dhe identifikimin me shembujt pozitiv që iu japin mësime dhe këshilla për nevo-
jën e arsimimit si një prej faktorëve më të rëndësishëm për zhvillimin e tyre intelektual, moral
dhe kulturor. 

(arsimtarë i shkollës fillore i inkuadruar në projektin: Zhvillimi i përbashkët i bashkësisë,
“Mahalla”, Valandovë).).
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GATISHMËRI DHE
VEPRIM GJATË 
KATASTROFAVE
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Aktivitetet në planin e gatishmërisë dhe veprimit në rast të katastrofave gjatë vitit 2008

do të drejtohen nga implementimi i Strategjisë 2008-2010 dhe kjo është rezultat i

aktiviteteve të realizuara deri më tani dhe parashikimeve të planit zhvillimor të Kryqit të

Kuq të RM 2006-2010.

Janë marrë parasysh edhe treguesit e vlerësimit dhe analizës së kryer të aktiviteteve të

organizatave komunale të Kryqit të Kuq sipas veprimtarive. 

Janë marrë parasysh edhe marrëveshjet bilaterale të shoqatës sonë kombëtare me

shoqatat tjera kombëtare si dhe Strategjia e Federatës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq

dhe Gjysmëhënës së Kuqe 2000-2010  si dhe plani i aktiviteteve të Delegacionit regjion-

al të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në Budapest

në pjesën për menaxhim me katastrofat. 

QËLLIMI KRYESOR

Gatishmëria për veprim të shpejtë dhe efikas në rast të katastrofave.

AKTIVITETET:

M Organizimi i dy trajnimeve për freskimin e njohurive të 

Njësisë së Kryqit të Kuq të RM për gatishmëri gjatë 

katastrofave

M Ushtrim rajonal me të gjitha Njësitë për gatishmëri gjatë 

katastrofave (NJGK) të Kryqit të Kuq me pjesëmarrje të 

Qendrës për menaxhim me kriza, Drejtorisë për mbrojtje dhe 

shpëtim, ARM, policisë, enteve mjeksore etj.

M Një seminar trajnues për rolin e shëndetësisë gjatë 

katastrofave me vullnetarë – anëtarë të NJGK.

M Një seminar trajnues për freskimin e njohurive të ekipit për 

ujë dhe sanitet dhe kurs të avansuar për prodhim më të madh

të ujit. 

M Bashkëpunimi dhe shtypja e doracakut për montimin dhe 

shërbimin e statcionit të ujit në rast të katastrofave.

M Edukimi i instruktorëve për siguri në ujë dhe male.

M Ushtrim simulativ regjional me pjesëmarrës nga shtetet e 

Ballkanit (për vullnetarë që kanë kryer kurs për ujë dhe 

sanitet)

M Përgaditja e strategjisë për zvogëlimin e rreziqeve të 

mundshme prej ndryshimeve klimatike.

M Inkorporimi i Njësisë për gatishmëri gjatë katastrofave të 

Kryqit të Kuq në RM në sistemin e shtetit. 

M Ndërmarrja e aktiviteteve për casje të data bazës në rrugë 

elektronike.

M Organizimi i seminarit trajnues për 34 përfaqësues të 

organizatave komunale të Kryqit të Kuq që do të stërviten 

për punë me data bazë.

M Vlerësimi nga rreziqe të mundshme nga katastrofat në RM.
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REZULTATET E PRITURA:

M Janë aftësuar anëtarët e Njësisë për gatishmëri gjatë katastrofave të Kryqit të Kuq

të

RM për veprim gjatë katastrofave.

M Është përmirësuar koordinimi dhe komunikimi i Njësive për gatishmëri gjatë 

katastrofave të Organizatave komunale të Kryqit të Kuq, në mes veti si dhe me 

institucionet shtetërore në rast të katastrofave. 

M Janë aftësuar vullnetarë dhe të punësuar për shërbime mjeksore në rast të 

katastrofave

M Janë freskuar njohuritë e ekipeve ekzistuese për ujë dhe sanitet dhe janë rrit 

kapacitetet për prodhimin e ujit.

M Doracak për shfrytëzimin e statcionit të ujit

M Është fituar kuadër instruktorësh adekuat për shpëtim në ujë dhe male.

M Është përmirësuar bashkëpunimi rajonal për veprim gjatë katastrofave në rajon me 

theks mbi plotësimin e nevojave për ujë dhe sanitet 

M Është hartuar strategji për edukim të shoqatës kombëtare, institucionet dhe opi-

nionin 

më të gjërë për mbrojtje prej ndryshimeve klimatike. 

M Është përmirësuar bashkëpunimi me Qendrën për menaxhim me krizat dhe 

Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim. 

M Data baza ekzistuese është adaptuar për shfrytëzim në rrugë elektronike.

M Është kryer edukimi i kuadrit profesional dhe vullnetarë në organizatat komunale

të M Kryqit të Kuq për shfrytëzim dhe sendërtim të data bazës.

“Në një moment stihia e zjarrit e rrethoi veturën e Kryqit të Kuq pran-
daj ishim të detyruar më gjatë nëpër rrugicat malore të ikim prej qarkut të zjar-
rit që për mua ishte një përvojë e re”, 

deklaroi një anëtarë i Njësisë për gatishmëri gjatë katastrofave që merrte

pjesë në aksion në të cilin shpërndau ujë për pije dhe ofrohej Ndihma e

Parë për njerëzit që fiknin zjarrin në rajonin e Katllanovës. 
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Puna e shërbimit për kërkim gjatë vitit të kaluar u karakterizua me intenzitet të

zvogëluar të punës. Kjo në Shërbim do të thotë periudhë në të cilën vuajtjet njerëzore si

rezultat i luftës ose katastrofave njerëzore u sollën në minimum. Megjithatë gjithmonë

mbeten fate të pazgjidhura të njerëzve.

Duke theksuar përvojën dhe kontinuitetin e aktiviteteve të Shërbimit për kërkim

është e pranishme vetëdija dhe vullneti për çasje të mëtutjeshme strategjik dhe zhvillim

të kapacitetit vetjak dhe raporteve të partneritetit.

AKTIVITETET :

M Vlerësimi i nevojave për transformim të Shërbimit për kërkim në Byro kombëta-

re

për informata.

M Bashkëpunimi me KNKK është aktivitet i cili këtë vit do të drejtohet kah për-

krahja

për realizimin e qëllimeve programore dhe strategjike.

M Ndërtimi i raportit adekuat me qeverinë dhe institucionet qeveritare për realizi-

min

e obligimeve informative ndaj viktimave të katastrofave të natyrës dhe katastrofave 

të shkaktuara prej njeriut. 

M Revidimi i aktiviteteve të Shërbimit për kërkim të Kryqit të Kuq në RM me qël-

lim

inkuadrimin e kategorive të reja të grupeve qëllimore të planifikuara të përfshihen 

në zhvillimin e ardhshëm (emigrantë ilegal dhe viktima të trafikimit me njerëz).

M Organizimi i puntorive trajnuese për vullnetarët e stërvitur dhe të punësuarit 

profesional nëpër organizatat komunale të Kryqit të Kuq për punë në shërbimin për

kërkim. 

REZULTATET E PRITURA:

M Kapacitetet e përmirësuara në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë për 

Ishte e madhe brenga e babait i cili tani më dy vitë nuk kishte kurrfarë informata për

bijën e tij e cila gjatë kohë jeton me familjen e saj në Australi. U realizuan kontakte

me Kryqin e Kuq australian dhe shërbimin e tyre për kërkim. Raportet e larta profe-

sionale të kolegëve nga Kryqi i Kuq australian për një kohë të shkurtë dhanë frytet

e veta. Familja sërish komunikonte. Kjo ishte një gëzim dhe mirënjohje pa kufinj. 

Shërbimi për kërkim e realizoi misionin e vet human.

SHËRBIMI PËR KËRKIM
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Të rinjtë kanë vendin qendror në Lëvizjen e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënën e Kuqe. Në

më shumë shoqata kombëtare, numri më i madh i vullnetarëve që e përbëjnë boshtin e

kësaj organizate janë njerëz të rinj si bartës të iniciativave për ndryshime dhe progres. 

Gjatë plotësimit të nevojave shoqërore të rinjtë njëkohësisht kanë rol të rëndësishëm si

vullnetarë por edhe si grup e rëndësishme qëllimore.

Të rinjtë e Kryqit të Kuq të RM po fusin një  çasje të re, forma të reja të organizimit, fusha

të reja të veprimit, lidhin bashkëpunime të reja në nivel lokal dhe ndërkombëtarë, gjegjë-

sisht aplikojnë ndryshime dhe risi masovike. Me rritjen e kapaciteteve rriten edhe sfidat

ndaj të cilave të rinjtë e Kryqit e Kuq të RM do përgjigjen me gatishmëri dhe edhe një herë

do ta arsyetojnë besimin e shprehur dhe epitetin e fuqisë lëvizëse të shoqatës kombëtare.

TË RINJTË E 
KRYQIT TË KUQ

“ Deri tani disa herë kam marrë pjesë në gara të Ndihmës së Parë dhe sinçer-
isht u befasova kur pashë loja të reja dhe vende pune. Ato të mëparshmet, jo se nuk
ishin interesante por ...çdo vit gjëra të njejta. Më në fund – dicka më e gjallë dhe më
argëtuese...”

pjesëmarrës në garat shtetërore të Ndihmës së Parë
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AKTIVITETET :

M Sendërtimi i formave të reja të organizimit të vullnetarëve të rinj
nëpërmjet të formimit të klubeve në organizatat komunale të Kryqit të Kuq
në RM.

Si trend modern në kuadër të organizimit të vullnetarëve dhe me qëllim të përmirësim-

it të kualitetit gjatë ofrimit të shërbimeve të organizatës do të angazhohemi për krijimin

e formave më të organizuara të veprimit të të rinjve nëpërmjet të formimit të klubeve.

Në disa organizata komunale të Kryqit të Kuq në RM, sidomos pas përfundimit të KKA-

PVH gjatë viteve 2006-2007 u formuan klube të të rinjve të cilat gjatë vitit treguan

kreativitet të madh, produktivitet dhe kualitet. Nëpërmjet të kësaj forme të veprimit si

dhe çasjes për njohjen e nevojave, vullnetarët e rinj do të munden në masë të madhe të

përforcojnë imazhin, të risin numrin dhe kualitetin gjatë ofrimit të shërbimeve popullatës

së goditur në mjediset e tyre. 

M Krijimi i rrjetit të koordinatorëve të rinj

Gjatë vitit të kaluar u fillua një model i ri i organizimit të

aktiviteteve të të rinjve nëpërmjet të aplikimit të koordina-

torëve të rinj nëpër organizatat komunale të Kryqit të Kuq.

Angazhimi i koordinatorëve të rinj nëpër organizatat komunale

të Kryqit të Kuq do të rrit pasqyrimin e gjithmbarshëm të

organizimit, numrin e madh të aktiviteteve si dhe çasjen tek

partnerët dhe donatorët potencial.

M Këmbimi i përvojave me organizatat studento-
re

dhe univerzitetet në RM

Është prezent fakti se pas mbarimit të shkollimit të mesëm një

pjesë e madhe e të rinjve e lëshojnë vendbanimin e tyre dhe

shkojnë në studime në ndonjërin prej qyteteve ku janë institu-

cionet e larta arsimore. Këta të rinj në vete bartin potencial i

cili mund të kontribojë për përforcim të theksuar të

kapaciteteve të të rinjve të Kryqit të Kuq nëpërmjet të një ças-

jeje deri te  grupet e caktuara qëllimore dhe ofrimi i shër-

bimeve. 

Prioritet i punës së kësaj popullate të re do të jetë ngritja e

vetëdijes për dhurimin e gjakut dhe promovimin e të Drejtës

Ndërkombëtare Humanitare në mënyrë të organizuar më qël-

lim të krijimit të bërthamave të vullnetarëve në institucionet e

larta arsimore. 

M Zgjerimi ndërkombëtarë i programeve dhe 
projekteve në rajon

Në kuadër të aktiviteteve ndërkombëtare të rinjtë edhe më tutje do të angazhohen në

mënyrë sa më të suksesshme të prezentojnë shoqatën kombëtare nëpërmjet të pjesë-

marrjes në më shumë seminare të të rinjve, puntori, kampe, konferenca etj. Në këtë fushë
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theks sidomos do të bie në pjesëmarrjen e  botimit të 11 të Projektit  ndërkombëtarë të

të rinjve “Miqësi pa kufinj”, organizimin e kampit veror të të rinjve të Maqedonisë si dhe

pjesëmarrjen në “Mbledhjen europiane për bashkëpunim të të rinjve të Kryqit të Kuq –

Kroaci 2008.

M Aktivitetet dhe kampanjat tradicionale

Vullnetarët e rinj të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe janë bartës të rreth 80% të

aktiviteteve në teren. Këto të dhëna dëshmohen edhe me punën e deritanishme të të rin-

jve të Kryqit të Kuq në RM me tendencë edhe me tutje të vazhdojnë të marrin pjesë aktive

në kuadër të veprimit të shoqatës kombëtare. 

Aktivitetet kryesore të të rinjve gjatë vitit 2008 do të lidhen me kalendarin tradicional të

aktiviteteve të Kryqit të Kuq të RM të përcjellura me theks më të madh tek aksioni sportiv

– humanitar “Për fëmijëri më të lumtur”, garat nga Ndihma e Parë si dhe aktivitetet me

rastin e 5 dhjetorit “Dita botërore e vullnetarizmit”. 

REZULTATET E PRITURA

Vullnetarët e rinj i realizojnë aktivitetet e tyre nëpërmjet të formave të organizuara të

veprimit në formë të klubeve në organizatat komunale të Kryqit të Kuq. 

Numri i koordinatorëve të rinj të angazhuar në organizatat komunale të Kryqit të Kuq

është rritur dyfish në raport me vitin 2007. 

Në kuadër të dy univerziteteve me sukses realizohen programet për promovimin e DNH

dhe është ngritur vetëdija për dhurim vullnetarë të gjakut. 

Është realizuar me sukses kampi ndërkombëtarë veror i të rinjve dhe është zbatuar një

këmbim studimor i përvojave me të rinjtë e shoqatës  kombëtare që vepron në rajon. 

Organizatat komunale kanë së paku nga dy vullnetarë të trajnuar për organizimin dhe zhvil-

limin e kapaciteteve vetjake. 

Aksioni sportiv – humanitar dhe rekreativ “Për fëmijëri më të lumtur” është realizuar më

sukses në organizatat komunale të Kryqit të Kuq.

Të rinjtë në organizatat komunale të Kryqit të Kuq zbatojnë kampanja lokale për pro-

movimin e vullnetarizmit. 

“Kryqi i Kuq organizon edhe aktivitetet të këtilla? Deri tani kam menduar se është vetëm dhuri-
mi i gjakut dhe ndarja e veshmbathjeve të vjetra...por edhe kur hyra në provim për patent
shoferin dhe Ndihmë të Parë. Nuk e kam ditur se edhe ju organizoni aktivitete me të rinjtë nga
fusha e veprimit gjatë katastrofave dhe e Drejta Ndërkombëtare Humanitare. 

Pjesëmarrës në një ngjarje muzikore promovuese me rastin e “Javës së Kryqit të Kuq”
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Informimi dhe komunikimet duhet të shikohen si element qenësor për ndërtimin e

kapaciteteve dhe duhet të shikohet nevoja për çasje të përbashkët për promovimin e

aksioneve dhe vlerave të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në mënyrë

konkurente dhe profesionale. Informimi si mjet për komunikim është ikorporuar në

punën e shoqatës kombëtare nëpërmjet të së cilës arrihen shkathtësi dhe njohuri që

qojnë kah përforcimi i imazhit të organizatës. 

QËLLIMI KRYESOR

Përforcimi i imazhit të shoqatës kombëtare

AKTIVITETET :

M Promovimi i komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm i Kryqit të Kuq të 

Republikës së Maqedonisë. 

M Botimi i revistës së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë “Meridianet 

humane” 

M Përgaditja dhe distribuimi elektronik i revistës – e i Kryqit të Kuq të RM

M Mirëmbajtja dhe sendërtimi me përmbajtje të reja i ëeb faqes së Kryqit të Kuq 

të RM

INFORMIMI DHE
KOMUNIKIMET

“Ju faleminderit për informatat për aktivitetet Tuaja të realizuara të cilat rregullisht i dërgoni

në e mail adresën time. Dëshiroj që edhe më tutje të pranoj revistën Tuaj elektronike”

Kjo është një prej porosive që arrijën qysh prej numrit të parë të E- revistës së Kryqit

të Kuq të Republikës së Maqedonisë. Këtë vit e rrumbullaksuam me 60 numra të

revistës elektronike që rregullisht u dërguan në 40 mijë e mail adresa.  Sipas

deklaratave të lexuesve tanë ky lloj i komunikimit me opinionin u tregua me të vërtetë

i suksesshëm. Aktivitetet në këtë plan edhe më tutje do të vazhdojnë.
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M Përshtatja e konceptit për mobilizimin e fondeve në veprimtarinë botuese të Kryqit

të Kuq të RM.

M Nxitja e organizatave komunale të Kryqit të Kuq për zhvillimin e veprimtarisë 

botuese në mjediset e tyre.

M Bashkëpunimi me mjetet e informimit publik për promovimin e aktiviteteve dhe 

punës së Kryqit të Kuq të RM.

M Organizimi i seminareve me gazetarë.

M Zbatimi i hulumtimit të opinionit publik për imazhin e Kryqit të Kuq të Republikës 

së Maqedonisë.

REZULTATET E PRITURA

M Janë arritur rezultate më të mira për avansimin e komunikimit të brendshëm dhe të

jashtëm në shoqatën kombëtare. 

M Janë futur përmbajtje të reja në konceptin e revistës së Kryqit të Kuq të RM

“Meridianet humane”.

M Opinioni përherë është informuar për të gjitha aktivitetet e realizuara të Kryqit të 

Kuq të RM me ç‘rast janë shfrytëzuar të gjitha mjetet bashkëkohore të komunikimit

me mjetet e informimit publik.

M Janë arrit rezultate në zhvillimin e veprimtarisë botuese në organizatat komunale të

Kryqit të Kuq.
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BASHKËPUNIMI 
NDËRKOMBËTARË
Bashkëpunimi i vazhdueshëm i partneritetit të Kryqit të Kuq të RM me komponentët  e

Lëvizjes, organizatat dhe institucionet ndërkombëtare dhe kombëtare, kompanitë dhe

partnerët tjerë në vend dhe jashtë, paraqet sfidë të përhershme për angazhimet për sig-

urimin e përkrahjes programore dhe projektuese për ndihmë kategorive të goditura të

popullatës në RM dhe më gjërë. Aktivitetet ndërkombëtare mundësojnë paraqitje më të

mirë të aktiviteteve të shoqatës kombëtare në planin ndërkombëtarë, këmbimin e përvo-

jave, fitimin e njohurive të reja, prezentimin e të arriturave dhe edukimin e resurseve

kadrovike të organizatës.

QËLLIMI KRYESOR

Ndërtimi i raporteve të partneritetit dhe

bashkëpunimit.

AKTIVITETET

M Koordinimi i projekteve të finansuara

prej fondeve për sendërtimin e 

kapaciteteve të Kryqit të Kuq norvegjez,

Komitetit ndërkombëtarë të Kryqit të 

Kuq, Fondit për sendërtim intenziv të 

kapaciteteve të Federatës ndërkombëtare

të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe dhe shoqata e organizata tjera 

kombëtare.

M Bashkëpunim i vazhdueshëm me 

misionin e Komitetit ndërkombëtarë të 

Kryqit të Kuq në Shkup. 

M Bashkëpunim me Sekretariatin në Gjhenevë dhe Zonën europiane të Federatës ndër

kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në Budapest. 

M Avansimi i bashkëpunimit bilateral me shoqatat kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe. 

M Nxitja e organizatave komunale të Kryqit të Kuq të RM për lidhjen e bashkëpunimit

bilateral me organiziatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe nga

SHN tjera me të cilat Kryqi i Kuq i RM ka nënshkruar kontrata. 

M Komunikimet dhe ndërtimi i raporteve të partneritetit për sigurimin e projekteve 

për përkrahje humanitare për kategoritë e goditura të popullatës me organizatat 

partnere ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare.

M Tërhjekja e donatorëve të rinj për sigurimin e mjeteve për projekte humanitare 

M Koordinimi dhe organizimi i pjesëmarrjes  së përfaqësuesve të SHN tonë në kurse 

të specializuara, gara, seminare, konferenca dhe kongrese në shtetet e jashtme.

M Përgaditja dhe koordinimi i personave profesional për pjesëmarrje në misione 

humanitare jashtë vendit.
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REZULTATET E PRITURA

M Janë përmirësuar kapacitetet materiale dhe kadrovike të shoqatës kombëtare

M Janë fituar njohuri dhe shkathtësi të reja për implementimin efikas të aktiviteteve 

programore të Kryqit të Kuq në RM. 

M Është përmirësuar përgjegjësia dhe transparenca gjatë bashkëpunimit me Komitetin 

ndërkombëtarë të Kryqit të Kuq dhe Federatën ndërkombëtare

M Është avansuar bashkëpunimi bilateral me shoqatat kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe.

M Është mbarështruar dhe avansuar bashkëpunimi i organizatave komunale të Kryqit të

Kuq të RM me organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe nga

shoqata  tjera kombëtare.

M Është rrit interesi tek organizatat ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare të 

partneritetit për përkrahje të Kryqit të Kuq të RM.

M Janë fituar përvoja dhe është edukuar numër i madh i vullnetarëve dhe të punësuarve.

M Është rrit numri i personave profesional të edukuar të gatshëm për pjesëmarrje në 

misione humanitare jashtë vendit.

“Kisha njohuri paraprake se Kryqi i Kuq i RM është shoqatë kombëtare e mirë dhe me këtë
ngjarje u dëshmuan këto fakte. Kryqi i Kuq i RM është shoqatë kombëtare e organizuar më
së miri me të cilën deri më tani kam pas mundësi të vëjë kontakt.  Jam i impresionuar nga
transparenca, çiltërsia si dhe nga dëshira dhe gatishmëria e Kryqit të Kuq të RM për veprim.
KK norvegjez do të vazhdojë përkrahjen e shoqatës kombëtare. Prej prezentimeve mund të
fitohej pasqyrë pozitive për punën e shoqatës kombëtare në të gjitha veprimtaritë..” 

Përfaqësues i Kryqit të Kuq norvegjez i cili mori pjesë në Mbledhjen e partneritetit prej

12 -14. 04. 2007 në Strugë, të organizuar prej Kryqit të Kuq të RM.
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Kryqi i Kuq i RM në kuadër të aktiviteteve të veta planifikon

aplikimin e formave të ndryshme dhe aktiviteteve për sigurimin e

mjeteve materiale dhe në të holla që do të shfrytëzohen për

zgjerimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të aktiviteteve. Mobilizimi

i fondeve paraqet parakusht të rëndësishëm për realizimin me

sukses të aktiviteteve të përcaktuara programore. Në këtë drej-

tim sfidë të madhe paraqet sigurimi i burimeve të qëndrueshme

të fondeve. Gjithashtu do të vazhdohet me shfrytëzimin e përvo-

jave të shoqatave dhe organizatave tjera kombëtare.

QËLLIMI KRYESOR

rritja e stabilitetit finansiar dhe mbarështrimi në mënyrë efikase

dhe të qëndrueshme të sistemit për sigurimin e mjeteve finan-

siare të shoqatës në nivel nacional dhe lokal. 

AKTIVITETET

M Mbarështrimi i bashkëpunimit me më shumë kompani për 

sigurimin e mjeteve plotësuese finansiare

M Promovimi i mundësive që i mundëson Ligji për donacione 

dhe sponzorime në veprimtaritë publike tek partneret 

potencial

M Përgaditja e strategjisë për marketing dhe mobilizim të 

fondeve

M Përforcimi i kapacitetit të Fondit për zhvillim të Kryqit të 

Kuq në RM për përkrahje të organizatave komunale të 

Kryqit të Kuq.

M Zbatimi i anketës së opinionit publik për hulumtimin e 

tregut për sigurimin e fondeve për përkrahjen e projekteve

M Gjetja e mekanizmave për respektimin e Ligjit të Kryqit të 

Kuq të RM për realizimin e mjeteve në bazë të kompenzimeve.

REZULTATET E PRITURA

M Janë përmirësuar kapacitetet e shoqatës kombëtare nga

fusha e punës finansiare dhe sigurimit të mjeteve finansiare

M Është përmirësuar transparenca dhe përgjegjësia para 

donatorëve dhe opinionit.

M Është rritur realizimi i aktiviteteve programore të Kryqit të

Kuq të RM me mjete të siguruara në pajtim me Ligjin për 

donacione dhe sponzorime në veprimtaritë publike. 

MARKETINGU- 
MOBILIZIMI I

FONDEVE
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Me aplikimin e procedurave finansiare afariste, Kryqi i Kuq i RM rregullon çështje shumë

të rëndësishme që i përkasin aspekteve finansiare – kontabiliste të punës 

Me modernizimin e mëtutjeshëm të punës materialo-finansiare, transparencën dhe

përgjegjësinë në punë, do të kontribohet për funksionimin e pa penguar dhe forcimin e

imazhit të shoqatës kombëtare. 

QËLLIMI KRYESOR

Rritja e kapaciteteve të shoqatës kombëtare për punë bashkëkohore finansiare- materiale. 

AKTIVITETET

M Përgjegjësi dhe transparencë në punën finansiare- materiale të shoqatës kombëtare.

M Veçanti në mënyrën e përgaditjes së buxhetit dhe raportit finansiar të shoqatës 

kombëtare

AKTIVITETET PROGRAMORE:

M Moderinizimi i përpunimit elektronik të shënimeve për punën materiale-finansiare

nëpërmjet të lidhjes me softëare të Kryqit të Kuq të RM me organizatat komunale të

Kryqit të Kuq në disa faza gjatë tërë vitit. 

REZULTATET E PRITURA

M Është përmirësuar përgjegjësia dhe transparenca e shoqatës kombëtare para 

donatorëve dhe opinionit.

M Janë përmirësuar kapacitetet e shoqatës kombëtare në planin e punës finansiare – 

materiale

PUNA FINANSIARE –
MATERIALE
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Buxheti i KKRM paraqet dokument të planifikuar që përfshinë projeksione të aktiviteteve

që duhet realizuar në periudhen e planifikuar vjetore. I njëjti i paraqet të ardhurat dhe

shpenzimet e përgjithshme të organizates gjegjësisht  e përshkruan masen e parave që

organizata planifikon ti sigurojë dhe shpenzojë për qëllimet dhe aktivitetet e veta të për-

caktuara për vitin 2008. Funksioni i buxhetit është që të mundësohet planifikimi, pastaj

sigurimi i mjeteve ndërsa nëpërmjet realizimit të projekteve dhe programeve mundëson

mbikqyrje dhe vlerësim të sukseseve në punë të organizates.

Duke e pasë parasysh se Kryqi i kuq i RM është organizatë humanitare që vepron në paj-

tim me parimet e lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënes së kuqe,

duke punua në planin e sigurimit të ndihmave dhe shërbimeve për popullaten e goditur

dhe promovimin e të Drejtes humanitare ndërkombëtare dhe vlerave humane, është e

domosdoshme mjetet e buxhetit të kanalizohen drejt programeve me prioritet më të

madh.

Buxheti për vitin 2008 është rritë për 8.57% në raport me Buzhetin e vitit të kaluar

gjegjësisht 25.76% në raport me Buxhetin e vitit 2006 që ishte i kushtëzuar nga rritja e

vëllimit të aktiviteteve programore dhe rritja e besimit tek donatorët. Shikuar në përqind-

je, burimet vetanake të të ardhurave shënojnë trende të rritjes për 3.15% në raport me

vitin e kaluar.

Në pjesen e shpenzimeve, shpenzimet kapitale janë 3.23% gjegjësisht shpenzimet rrjed-

hëse janë 69.77% prej shpenzimeve të përgjithshme. Për dallim nga viti i kaluar, në vitin

2008 politika e organizatës është drejtua kah  rritja e zhvillimit dhe investimit të mëtut-

jeshem  në Organizatat komunale të KK cfarë iu përket edhe shuma e shpenzimeve kap-

itale.

Prej shpenzimeve të përgjithshme në Buxhetin e vitit 2008, 27.54% bien mbi shpenzimet

e punës të Qendrës së KKRM ndërsa 72.46% e Buxhetit të përgjithshëm janë dedikua

për nevojat e Organizatave komunale të KK në pajtim me aktivitetet programore.

Si shpenzim për Qendrën e KKRM janë përfshirë shpenzimet për pagat e të punësuarëve,

shpenzimet materiale si dhe shpenzimet për mirëmbajtje rrjedhëse.

Në pjesen e shpenzimeve dedikuar për OKKK janë përfshirë shpenzimet për projektet

dhe programet e siguruara prej donatorëve ose prej organeve, organizimi i seminareve,

shtypja e materialeve si dhe investimi dhe zhvillimi.

Buxheti i planifikuar i KKRM është real, gjithëpërfshirës, preciz dhe i balansuar ndërsa

mjetet e aprovuara në Buxhetin e vitit 2008 KK i RM do ti shfrytëzojë në mënyrë

racionale dhe ekonomike, me përgjegjësi dhe transparencë të plotë.

Buxheti për vitin 2008
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Qendrën e 
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Rrjedhse

Harxhimet

Kapitale 

Të ardhurat
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organet dhe 
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BUXHETI I KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS
SË MAQEDONISË PËR VITIN 2008

% 2008 2007 2006

1 Gjithsejt të ardhura 100.00 57,554,834.00 53,012,275.00 45,763,000.00
Burime vetanake 21.58 12,420,399.00 9,768,520.00 11,200,000.00
Prej organeve dhe donatorëve 78.42 45,134,435.00 43,243,755.00 34,563,000.00

2 Gjithsejt shpenzime 100.00 57,554,834.00 53,012,275.00 44,678,000.00
Shpenzime rrjedhëse 96.77 55,694,834.00 51,489,299.00 43,558,000.00
Shpenzime kapitale 3.23 1,860,000.00 1,522,976.00 1,120,000.00

Dallimi 100.00 0.00 0.00 1,085,000.00

TË ARDHURAT

PËRSHKRIMI Burime vetanake Të ardhura prej Buxheti Buxheti %
të të ardhurave organeve/ donat 2008 2007 2008/7 

74 TRANSFERE DHE DONACIONE
741 Min. e finanacave (Prej buxhetit të RM -        

mjete për aktivitete programore) 6,321,000.00 6,321,000.00       6,321,000.00       0.00
741 Dhurimi i gjakut (Ministria e shëndetësisë) 9,200,000.00        9,200,000.00      7,700,000.00 19.48
742 Veprimtaria sociale-humanitare 350,000.00           1,537,500.00        1,887,500.00      3,313,000.00      -43.03
742 Organizimi dhe zhvillimi 0.00 169,280.00     -100.00
742 Ndihma e parë 6,000,000.00       5,050,000.00      18.81
742 Edukimi shëndetësor 3,328,915.00       3,328,915.00         676,500.00     392.08
742 Rinia 498,150.00 498,150.00 1,165,732.00       -57.27
742 Katastrofat 1,461,104.00          1,461,104.00        4,533,977.00       -67.77
742 Diseminimi 704,000.00           704,000.00       2,060,000.00      -65.83
742 KK në aksion – PVH 811,800.00 811,800.00 0.00     100.00
742 Informimi dhe komunikimi 100,000.00            701,966.00         801,966.00         811,966.00        -1.23
742 Shërbimi kërkim 130,000.00         130,000.00 400,000.00      -67.50
742 Reparti ndërkombëtar 3,800,000.00        3,800,000.00         387,300.00     881.15
742 Marketingu 300,000.00           200,000.00 500,000.00         550,000.00 0.00
742 Finansat 0.00 150,000.00     -100.00

72 TË ARDHURAT PA TATIM

725 Prej OKKK (në bazë të kuotizimit) 2,190,000.00          2,190,000.00 2,190,000.00 0.00
725 Donacione prej personave fizik 280,000.00 280,000.00 100,000.00     180.00 
725 Donacione prej personave juridik 600,000.00 600,000.00 50,000.00     1.100,00
725 Pulla me pagesë (sipas ligjit të KK) 450,000.00 450,000.00 700,000.00        -35.71
723 Prej qirasë së hapësirës afariste 1,650,000.00 1,650,000.00    1,058,520.00    55.88
725 Prej regjistrimit të automjeteve 750,000.00        14,250,000.00      15,000,000.00    14,000,000.00         7.14
725 Prej Qendrës për trajnim edukativ 1,940,399.00 1,940,399.00      1,625,000.00 19.41

GJITHSEJT TË ARDHURA 12,420,399.00         45,134,435.00    57,554,834.00      53,012,275.00 8.57      
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PËRSHKRIMI Burime vetanake Të ardhura prej Buxheti Buxheti %
të të ardhurave organeve/ donat 2008 2007 2008/7 

SHPENZIMET RRJEDHËSE

401 PAGAT THEMELORE DHE KOMPENZIMET
4011 Pagat themelore neto 4,700,000.00 4,700,000.00       4,220,000.00        11.37
4012 Kompenzim për transportin e punëtorëve 320,000.00 320,000.00 320,000.00         0.00
4012 Kompenzim për ushqim të punëtorëve 650,000.00 650,000.00 700,000.00        -7.14
4012 Kompenzim për pushim vjetor 200,000.00 200,000.00 200,000.00         0.00
4012 Kompenzime tjera 100,000.00 100,000.00 150,000.00     -33.33

402 KONTRIBUTE PREJ PAGAVE  DHE TATIMI PERSONAL

4021 Kontribute prej pagave të punëtorëve 3,196,000.00 3,196,000.00       2,300,000.00      38.96
4025 Tatimi personal i pagave 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00
4025 Tatimi personal prej kompenzimeve

(mëditje, shpërblime jubilare) 300,000.00 300,000.00 300,000.00         0.00
GJITHSEJT SHPENZIME PËR PAGA 9,816,000.00 9,816,000.00       8,540,000.00        14.94

420 SHPENZIME  DITORE DHE UDHËTIME
4201 Udhëtime jashtë vëndit 300,000.00 400,000.00       700,000.00 700,000.00 0.00

421 SHËRBIMET KOMUNALE
4211 Energjia elektrike 500,000.00 500,000.00 400,000.00      25.00
4211 Ujësjellësi dhe kanalizimi 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
4211 Plehrat 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

422 NGROHJA
4221 Nxemja qëndrore 350,000.00 350,000.00 300,000.00        16.67

423 KOMUNIKIMI DHE TRANSPORTI
4231 Posta 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
4231 Telefoni dhe telefaksi 300,000.00 150,000.00         450,000.00 430,900.00          4.43
4231 Interneti 100,000.00 100,000.00 150,000.00        -33.33
4232 Karburantet 350,000.00 200,000.00       550,000.00 650,000.00      -15.38
4232 Shpenzimet për regjistrimin e automjeteve 200,000.00 200,000.00 150,000.00      33.33
4232 Shpenzime tjera për transport

( taksa rrugore, pastrimi i automjeteve, rreg. i gomave) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

424 MATERIALE
4241 Materiale zyrash 200,000.00 361,596.00         561,596.00 640,864.00        -12.37
4241 Parapagimi për revista dhe 

lit. Profesionale 40,000.00 40,000.00 30,000.00      33.33
4241 Traka, kaseta dhe mjete tjera. 50,000.00 200,000.00        250,000.00 250,000.00 0.00
4241 Kopjimi, shtypja dhe botimi i materialeve 1,253,000.00            3,375,019.00     4,628,019.00       3,541,875.00      30.67

Organizimi dhe zhvillimi 100,000.00 100,000.00 0.00
Informimi dhe komunikimi 601,966.00              601,966.00 447,490.00        34.52
Diseminimi 123,000.00              123,000.00        246,000.00 330,000.00        -25.45
Veprimtaria shëndetësore-edukative 265,553.00       265,553.00 0.00
Ndihma e parë 800,000.00 800,000.00       1,000,000.00       -20.00
Në planin ndërkombëtar 300,000.00        300,000.00 0.00
Dhurimi i gjakut 1,900,000.00      1,900,000.00 420,000.00      352.38
Veprimtaria sociale-humanitare 184,500.00         184,500.00 584,010.00        -68.41
Shërbimi kërkim 30,000.00 30,000.00 70,000.00 -57.14
Marketingu 0.00               0.00 0.00        0.00
Finansat 0.00               0.00   0.00 0.00
Katastorfat 100,000.00 100,000.00 490,375.00      -79.61
Kampi rinor 100,000.00 100,000.00 200,000.00    -50.00

4243 Pijet, prodhimet ushqimore, 
mjetet higjienike 100,000.00 50,000.00       150,000.00 200,000.00     -25.00

4244 Materiale për mbrojtje ndaj zjarrit 20,000.00 20,000.00 80,000.00     -75.00
4244 Materiale me dedikim special 454,787.00      454,787.00       1,515,600.00     100.00
4247 Materiale tjera 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

425 MIRËMBAJTJA RRJEDHËSE
4251 Riparimi dhe mirëmbajtja e veturave 200,000.00 200,000.00 200,000.00       0.00
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4252 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
4252 Shpenzime për mirëmbajtjen e ndërtesës 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00
4252 Mirëmbajtja e softverit dhe hardverit 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

426 SHËRBIMET KONTRAKTUESE

4264 Shërbimet e avokatures 150,000.00 150,000.00          150,000.00         0.00
4265 Seminare dhe mbledhje 1,805,000.00        6,448,333.00        8,253,333.00      5,325,294.00       54.98

Organizimi dhe zhvillimi 200,000.00 0.00           200,000.00 189,280.00 5.66
Informimi dhe komunikimi 20,000.00            100,000.00 120,000.00 20,000.00     500.00
Diseminimi 150,000.00            350,000.00 500,000.00 820,900.00       -39.09
Veprimtaria shëndetësore – edukative 20,000.00            339,829.00 359,829.00 117,262.00     206.86
Ndihma e parë 20,000.00 20,000.00 20,000.00         0.00
Dhurimi i gjakut 20,000.00             154,400.00 174,400.00 174,400.00         0.00
Veprimtaria sociale-humanitare 20,000.00            323,000.00 343,000.00 528,850.00        -35.14

Shërbimi kërkim 20,000.00            130,000.00 150,000.00 320,000.00        -53.13
Marketingu 20,000.00            150,000.00 170,000.00 170,000.00      0.00
Finansat 20,000.00                     0.00 20,000.00 20,000.00        0.00
Katastrofat 20,000.00           901,104.00 921,104.00        1,354,230.00        -31.98
Njësia për veprim gjatë katastrofave (stërvitja) 250,000.00 250,000.00 250,000.00      0.00
Sektori ndërkombëtar 3,800,000.00        3,800,000.00 390,372.00      873.43
Mbledhja e Këshillit ekzekutiv 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Kuvëndi i KKRM 150,000.00 150,000.00 150,000.00     0.00
Mbledhja e sekretarëve/kryetarëve 100,000.00 100,000.00 100,000.00      0.00
FACE 400,000.00 400,000.00 150,000.00    166.67
Rinia 225,000.00            200,000.00 425,000.00 400,000.00 6.25

4266 Provizioni bankar 60,000.00 60,000.00 60,000.00      0.00
4266 Sigurimi i pasurisë dhe objekteve 150,000.00 150,000.00 200,000.00      -25.00
4266 Shërbime tjera finansiare 753,000.00             498,150.00          1,251,150.00 1,451,450.00     -13.80
4267 Shërbime tjera kontraktuese (dogana, punërorë 

për paketimin e ndihmes humanitare) 150,000.00 150,000.00 350,000.00        -57.14
4267 Revizioni i jashtëm 90,000.00 90,000.00 0.00      100.00
4268 Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare 180,000.00 180,000.00 60,000.00     200.00

427 SHPENZIME TJERA OPERATIVE
4271 Sigurimi i fondeve 0.00 180,000.00     -100.00
4271 Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar 300,000.00 300,000.00 200,000.00       50.00

442 TRANSFERE DERI TE ORGANIZATA JOPROFITABILE
4421 Transfere deri te OKKK 23,554,949.00      23,554,949.00       23,148,316.00         1.76
4421 Fondi për zhvillim 1,095,000.00        1,095,000.00      1,095,000.00         0.00

GJITHSEJT SHPENZIME RRJEDHËSE 18,907,000.00        36,787,834.00      55,694,834.00      51,489,299.00        8.17

SHPENZIME KAPITALE

463 BLERJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE PËR ZYRA
4631 Blerja e mobiljeve për zyra 60,000.00 60,000.00 50,000.00       20.00
4632 Bjerja e pajisjeve (KKRM dhe NJVK) 100,000.00 100,000.00 1,119,476.00      -91.07

464 BLERJA E AUTOMJETEVE
4641 Blerja e vetures 400.000,00 400.000,00 0.00      100.00

468 MIRËMBAJTJA ELEMENTARE DHE SPECIALE
4681 Investime kapitale në OKKK 500,000.00 500,000.00 0.00     100.00
4681 Përkrahja për zhvillimin e OKKK 600,000.00 600,000.00 0.00     100.00
4681 Rekonstruimi dhe renovimi i objek. ndërtimore 200,000.00 200,000.00 353,500.00     -43.42

GJITHSEJT SHPENZIME KAPITALE 1,700,000.00             160,000.00        1,860,000.00        1,522,976.00        22.13

GJITHSEJT SHPENZIME 20,607,000.00        36,947,834.00      57,554,834.00      53,012,275.00         8.57

Shpenzime për Qendrën e KKRM 15,849,000.00 27.54 %
Shpenzime për OKKK 41,705,834.00 72.46 %

GJITHSEJT 57,554,834.00 100.00 %
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Macedonian Red Cross promotes a strategy for development

processes to change the awareness for the need for changes so

our organization can become one of the modern and well-

organized national societies with clearly defined identity. That

presumes a well functioning national society, which is constant-

ly adapting to the new circumstances and conditions for oper-

ation and effective use of the power of humanity through max-

imal incorporation of the human and material resources for

successful implementation of our humanitarian mission. The

application of new forms and methods are important part of

the integral process of the system of our functioning to

respond to the challenges that arise in our surrounding.

The programming of our activities is done on basis of the

strategic documents, on basis of the Assessment and analysis of

the operation of Macedonian Red Cross branches and the con-

tinuous monitoring and evaluation of the operation of the

national society. That makes us responsible because with the

revision and modernization of our programmes and plans we

have to perceive our vision for successful operation. Therefore,

we are convinced that we are on the right way to walk ahead

in our complicated activity for adaptation and incorporation of

the positive experiences of the members of the Red Cross and

Red Crescent Movement and building an organization in com-

pliance with the international standards.

The past period is characterized with increased efficiency in

the operation, initiatives for improvement of the capacities by

building the volunteer base, creation of conditions for efficient

functioning of the organs and subsidiary bodies, unified action,

coordinated and synchronized action in the constituent parts,

with emphasis on building new relations with the Red Cross

branches and promotion of their participation in the overall

planning which would enable creation of development network

for new initiatives.

A VISION FOR NEW
SUCCESSES 

P h D . J o v a n  D a m j a n o v s k i
Pres ident  o f  Macedonian

Red Cross
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In essence, the programme for the forth-

coming activities should represent functioning in

compliance with the accepted standards by

recruitment and maintenance of volunteers, par-

ticularly the youth volunteers in order to secure

complete institutional support for efficient oper-

ation and promotion of the fundamental princi-

ples of the movement. Therefore, there is a need

for good balance between keeping the estab-

lished values and introduction of innovations in

order to respond to the new challenges. In this

regard, we would mention the creation of new

efficient financial management.

Analyzing the past activities, we plan to

secure appropriate development and utilization

of all our potentials in the service of the people

and to establish good cooperation with the most

vulnerable population and coverage of their

needs.  National and international partners will

also support the work on our programmes and

projects in the forthcoming year. In the forth-

coming period, we intend to decentralize the

programmes basing our work on its own poten-

tials and resources.

The implementation of our vision for greater

success in the forthcoming year will come as a

result of the joint efforts of our volunteers, man-

agement and Red Cross partners.

Sait Saiti
Secretary General

Macedonian Red Cross
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ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

M Management of Macedonian Red Cross volunteers, recruitment of new 
volunteers in the organization and their training.

M Amendments and additions to Macedonian Red Cross Statutes and compliance
with the Macedonian Red Cross Law.

M Continuous capacity building of the human resources of the national society.
M Establishing networks of interest for connecting Macedonian Red Cross 

branches.
M Establishing operational alliances with other partners on national and local level.

DISSEMINATION

M Continuous training of the disseminators.
M Development and application of the project RCA – PHV 

(Red Cross in Action – Promotion of Human Values).
M Functioning of the National Committee for implementation of the International 
M Humanitarian Law in the Republic of Macedonia.

HEALTH – PREVENTIVE ACTIVITIES

M Programme for sustainable increase in the detection of ill people from Tuberculosis and 
rate of curing.

M Fight against stigma and discrimination towards people living with HIV/AIDS and 
Tuberculosis.

M Harm reduction and improvement of the health and social situation among 
intravenous drug addicts.

M Building partnership relations with relevant institutions and organizations.

FIRST AID

M Raising the awareness of the communities for providing first aid without discrimination, 
on basis of the principles of humanity, impartiality and voluntary service.

M Intensifying the cooperation and partnership with relevant institutions and 
organizations in order to make first aid available to different target groups.

M Development of local partnerships between the Macedonian Red Cross branches and 
the governmental and non-governmental sector in the area of road safety.

BLOOD DONATION

M Fulfillment of the obligations that arise from the Annual Programme for the promotion 
of blood donation in the Republic of Macedonia, passed by the Ministry of Health in 
compliance with the Law for safe blood provision. 

M Work in the blood donors clubs.

SOCIAL WELFARE

M Raising the awareness of the youth on protection from human trafficking. Organizing 
trainings for peer education of focal points, for education of the youth.

PRIORITIES IN THE OPERATION OF 
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M Application and development of the Programme for Participatory Community 
development in 3 new RC branches.

M Support and assistance for persons with special needs for their rehabilitation, 
socialization and integration in the communities where they live.

DISASTER PREPAREDNESS AND RESPONSE

M Education of employees and students in high schools and the population in the 
Republic of Macedonia for raising the awareness for protection and self-protection 
from disasters.

M Formation, equipping and training of the Macedonian Red Cross branch emergency 
response units and provision of equipment for the national emergency response unit 
and the existing units of the RC branches.

INFORMATION AND COMMUNICATION

M Modernization of the work in the area of information and publishing of Macedonian 
Red Cross.

M Development of the system for internal and external communication of Macedonian 
Red Cross.

M Developing new content and increasing the number of recipients of the e-newsletter 
of Macedonian Red Cross.

INTERNATIONAL COOPERATION

M Establishing cooperation and providing support for implementation of projects from
foreign donors and promotion of the activities of Macedonian Red Cross.

RED CROSS  YOUTH

M Promotion of the clubs of the youth volunteers and promotion of the youth 
cooperation among the RC branches.

M Understanding the interest of the youth and introduction of the interest areas in the 
Red Cross activities.

M Cooperation with student organizations and universities in the Republic of 
Macedonia for promotion of the human values of the Red Cross.

M RCA-PHV project as a model for dissemination and recruitment of youth volunteers.

TRACING SERVICE

M Implementation of the activities foreseen in the Strategy of the Tracing Service for the 
period 2008 – 2010.

FINANCIAL OPERATION AND MOBILIZATION OF
FUNDS

M Software connection of the Red Cross Branches with the Macedonian Red Cross 
Headquarters.

M Development of Strategy for Mobilization of Funds.

 MACEDONIAN RED CROSS IN 2008
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MACEDONIAN RED
CROSS EDUCATION AND
TRAINING CENTRE

One of the basic tasks of Macedonian Red Cross, in compliance with the Law and the

Statutes of the organization, is to provide adequate services for education for specific

target groups of the population for purposes of protection of the health and improve-

ment of the living conditions and decreasing the consequences from disasters. 

In order to build the existing capacities in the national society and to improve the effi-

ciency for offering better education system and qualitative education services, there

was a need for opening an Education and Training Centre of Macedonian Red Cross.
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The Centre offers training services for specific target groups in the country but also

offers different forms of trainings for international participants.

The training centre is aimed to enhance the capacities of the national society and to pro-

vide qualitative education services for the citizens which represents a long term source

of income which will contribute for accomplishment of the programme activities of the

national society.

The opening of the centre will enable internal reforms in the national society which

would enable accomplishment of one of the development objectives of the organization

of Macedonian Red Cross to become a well functioning national society. The Centre will

enable building new relations with Macedonian Red Cross branches in the direction for

strengthening the programme content of the national society.

The education and training centre will enable building partnership relations with other

institutions, organizations and national societies which will contribute for good organiza-

tional development and continuous strengthening of Macedonian Red Cross image in the

country and abroad.

OBJECTIVES:

M Building the existing capacities of the national society for better educational system;

M Provision of good education for human resources;

M Establishing new approach for using the new developments in the operation;

M Provision of relevant training material to be easily accessible to the beneficiaries of the 

services;

M Establishing long-term source of income generation for provision of activities of the 

national society.

TYPES OF TRAINING SERVICES OFFERED IN
THE EDUCATION AND TRAINING CENTRE

M First Aid courses;

M Water Safety Courses;

M Mountain Rescue Courses;

M Promotion of Human Values -  PHV training;

M Psychological First Aid courses;

M Foreign language courses;

M Computer training courses.
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EXPECTED RESULTS:

M Securing infrastructure, material capacities and human resources;

M Promotion and provision of programmes for continuous learning;

M Issuing licenses for trained human resources;

M Internal reorganization of the national society, monitoring and evaluation of the trained 

human resources in the realization of the process of training;

M Building new relations with the Macedonian Red Cross branches;

M Educated human resources in the national society;

M Training for staff of national societies in the region;

M Increasing and improving the international cooperation;

M Building data base for instructors and persons with awarded certificates for different 

programmes in the national society;

M Raising Macedonian Red Cross image;

M Raising additional financial resources;

M Improvement and strengthening the relations with the Government as an auxiliary  

role;

M Improving the capacities of the Macedonian Red Cross branches;

M Provision of quality training for the Macedonian Red Cross volunteers and citizens of 

the Republic of Macedonia.
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O R G A N I Z A T I O N A L
DEVELOPMENT
The activities of Macedonian Red Cross in the course of 2008 will be planned on basis

of the Strategy 2010, the Millennium Goals and the Development Plan of Macedonian Red

Cross for the period 2006-2010 and the follow up of the strategic documents on basis

of the implementation of the programme activities.

The future capacity building represents a base for good and functional management and

governance and organizational restructuring for building material and human resource

capacities of Macedonian Red Cross.

Red Cross in Action – Promotion of Human Values (RCA-PHV) represents a model for

recruitment of youth and affirmation of the positive cultural values by engaging

Macedonian Red Cross volunteers.

“Feelings are something than can not be explained; something that words can not describe nor
show. I can not find suitable words which could clearly describe what I feel. I am very, very
happy, my heart is ticking fast since I know that we will be together only few minutes more
and than we will say good buy. But I hope it will not be forever. I feel an energy, great desire
to be more active, to make small projects but of great importance to help those in need. I don’t
know how to explain these feelings which incorporate in them others as well, such as COM-
PANIONSHIP AND HUMANITY.”

Participant on the RCA-PHV workshop
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MAIN OBJECTIVE: 
Developing Macedonian Red Cross in a well-functioning national society.

ACTIVITIES

M Organizing and realization of the election activities on all levels of Macedonian Red 
Cross;

M Development and promotion of the management for volunteers and staff;
M Material capacity building of the national society;
M Dissemination for newly elected leadership in the Macedonian Red Cross branches 

about programme activities and division of responsibilities and obligations between 
management and governance;

M Initiatives for amendments and additions to Macedonian Red Cross Statutes and 
complying them with the Macedonian Red Cross Law;

M Establishing networks of interest for connecting Macedonian Red Cross branches;
M Cooperation with government institutions and agencies;
M Implementation of the recommendations of the International Red Cross and Red 

Crescent Movement for better representation of the youth in the organs and bodies 
in Macedonian Red Cross.

EXPECTED RESULTS

M Increased number of members in Macedonian Red Cross;

M The new Macedonian Red Cross assembly is constituted for the term in office 

2008 – 2012;

M Improved management of the volunteers and staff;

M Informed newly-elected leaderships in the Macedonian Red Cross branches;

M Adopted Macedonian Red Cross Statutes;

M Established networks of interest for connecting Macedonian Red Cross branches;

M Provided increased representation of the youth;

M Established long-term partnerships with the state authorities, organizations and 

institutions.
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The programme activities in the area of dissemination are in compliance with the

Macedonian Red Cross Development Plan 2006-2010 where one of the key priorities is

the promotion of the fundamental principles and human values of the Movement, then the

Strategic Plan for Dissemination 2008-2010, the Programme of the National Committee

for implementation of IHL in the Republic of Macedonia and certain messages and direc-

tions of the International Committee of the Red Cross as guardian of the Fundamental

Principles and the Geneva Conventions and the Additional Protocols which are the cor-

ner stones of the IHL.

MAIN OBJECTIVE 
Promotion of the Movement’s Fundamental Principles, IHL and human values

ACTIVITIES 

Regular / traditional activities

M Marking of the World Red Cross and Red Crescent Day May 8th and the Week of

the 

Red Cross May 8-15.

M Dissemination sessions for specific target groups (students, health workers, 

pharmacists, local self-government, state and governmental organizations and 

institutions, army, police, employees in social welfare centres, psychologists, 

DISSEMINATION
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…….When I signed in for this workshop I thought that it will be just another boring lecture
which if I attend would mean quite a lot for my CV but I never thought that lecture on such
subject may be facilitated in such an interesting way so I am looking forward for the next class
…..
…….. This is my first contact with this subject and I would say that I would be lucky if all
subjects are facilitated in this way. The atmosphere was such that I could easily find my place
within the group in which we came from different faculties and with different background infor-
mation but I did not feel uncomfortable or weak ……

Statements from the workshop with students

pedagogues, NGO’s), organized by disseminators in the Red Cross branches.

M Selection of the existing human resources (disseminators) for dissemination acti-

vities 

with specific target groups.

M Creation of operational opportunities of the National Committee for implemen-

tation 

of IHL.

M Continuous integral inclusion in the activities of other programme areas of 

Macedonian Red Cross with specific preparations.

M Developing a standard dissemination kit1 which will be used by the dissemina-

tors 

from all Macedonian Red Cross branches.

M Posting information on the web page in a special folder for dissemination.

Project activities

M Organizing training workshops for dissemination trainers for different target groups 

as an important precondition for strategic development of this area.

M Support for successful programmes and enhancing the structural systems: Red Cross 

in action – Promotion of Human Values (RCA-PHV) and Exploring Humanitarian Law 

(EHL) introduced in the education process, as particularly valuable programmes.

EXPECTED RESULTS

Regular / traditional activities

M Raised awareness of the population about the importance and role of the Red Cross 

and Red Crescent Movement.

M Promoted cooperation with the responsible institutions in the area of dissemination 

of IHL in different segments of the social life.

M Developed methodological and electronic tools for the needs in the area of 

dissemination.

Project activities

M Training of dissemination trainers for specific groups.
M Established system and procedures for training of trainers for specific target groups.
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The promotion of health of the people, the health wellbeing and the health care

represent the basic preconditions for decreasing the vulnerability of the population and

strengthening the community. Through planning and organizing qualitative health preven-

tive activities Macedonian Red Cross continuously contributes for fulfillment of the health

priorities listed in the strategic documents.

By the remarkable marking of the traditional activities and the continuous intro-

duction of new project activities, Macedonian Red Cross tends to mobilize all the relevant

subjects that enable direct and immediate fulfillment of the health needs in the communi-

ty. Let’s go forward towards better health together …..

MAIN OBJECTIVE 
M Decreasing the vulnerability of the population in the area of health prevention.

Regular / traditional activities

M Week for fight against Cardiovascular Diseases.
M Week for fight against Cancer.
M World Health Day.
M Day of the Health Education.

HEALTH PREVENTIVE
ACTIVITIES
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…Its nice to have such actions. We don’t have medical insurance ….
citizen of the community Topansko Pole

… I am aware that this is useful but it is also free of charge …I will not spend money on
bus ticket and I will not loose time going to the hospital ….

citizen of the community Suto Orizari

… We just arrived with my wife from the community Hipodrom. We received the invitations
and we were both examined. Let’s see the results now. We are both not feeling so well…

citizen from the community Madzari

This is very good. there are people who are unemployed! We don’t have money for exami-
nation!? In this way we can check our health….

Citizen of the community Keramidnica

Statements from the fluorography examination of the Roma population within the
Project “Red Cross fighting against Tuberculosis.”

M Week for fight against Tuberculosis and Pulmonary Diseases.

M World Day for fight against Tuberculosis.

M Week for fight against Diabetes.

M Week for fight against alcohol, drugs and smoking.

M Week for fight against AIDS.

M Week for Dental Care.

Preparation of programmes for marking the traditional activities; lectures adapt-

ed for different target groups; information material: brochures, posters, fliers, post stamps,

etc.

M Project for harm reduction for intravenous drug users

The project supported by the Foundation Open Society and the International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies was initiated in 2007 and will continue with its
implementation in 3 Red Cross branches. It provides the intravenous drug users availabil-
ity of sterile injections and condoms as well as counseling and assistance for enjoying
their social and medical rights. The project helps in intensifying the cooperation between
the Macedonian Red Cross branches and all the relevant subjects in the local communi-
ties: local self-governments, health institutions, schools, etc. In this way, a social mobiliza-
tion of the whole community is being done for undertaking concrete
measures for solving the problems of the population.

M Projects for fight against Tuberculosis

a) Macedonian Red Cross started the implementation of another proj-
ect for fight against AIDS, Tuberculosis and Malaria, supported by the
Global Fund and in cooperation with the Ministry of Health, it will
continue the implementation of the Project for fight against
Tuberculosis.

The main objective is to provide support to the local self-government
to develop strategic plans in the control of Tuberculosis. This will con-
tribute for sustainable increase of the number of detected ill people
and following of the rate of cured people.

The Project is implemented in 3 local self-governments by
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using the methodology of the project: “Participatory Community

Development”. In this way the Red Cross will be facilitating the process of

adoption of local plans and detection of the needs of the population in these

plans.

b) Macedonian Red Cross branches in cooperation with the local ATD (anti-

tuberculosis dispensaries) implement activities for promotion of anti-TB treat-

ment, that is, the opportunities for treating Tuberculosis in their communities.

The target group for this activity will be citizens from rural areas, where the

flow of information in the area of health preventions is very small. 

M Palliative care and home nursing 

Macedonian Red Cross raises the issue of the need for palliative care and home

nursing for different target groups (elderly, injured, sick). In compliance with the

newest developments and experiences about the involvement of volunteers in

the provision of palliative care in the communities, the Red Cross will initiate

securing of resources for implementation of concrete project activities.

EXPECTED RESULTS
Regular activities

M Increased capacity of the national society to respond to specific needs of the vul-
nera

ble population in the area of decreasing the health challenges that the people are faced 
with and response to the needs of the institutions in the state in capacity of a partner 
organization.

M Raised awareness of the public about the health challenges of the vulnerable popu-
lation 

and provision of active support and care.

PROJECT ACTIVITIES
M Project for harm reduction for intravenous drug users

1. Intravenous drug users have access to sterile injections which decreases the risk of fast

spreading of infective diseases.

2. Macedonian Red Cross possesses information about drug using and undertakes actions

according to concrete needs.

3. The programme for harm reduction is supported by the general public. 

M Projects for fight against Tuberculosis

1. Increased detection of ill people from TB and increased rate of cured people from TB.

Adopted plans for controlling TB.
2. Spread activities for fight against Tuberculosis in new Macedonian Red Cross branches.

M Palliative care and home nursing 

1. Increased awareness of the public about the need for provision of palliative care and 

home nursing.
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BLOOD DONATION

…”I am sure about one thing: The only happy
young people among us would be those who strive
and find a way to give something to other peo-
ple….”

Statement of a young volunteer
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Macedonian Red Cross is creating a new model of social and citizen’s communica-

tion. This model is informational, educative, ethical, and is based on science. This model

enables permanent interaction with the citizens for respecting the principles of blood

donation, safe blood and maximal care about the health of the blood donors.

Macedonian Red Cross will continue to respect the agreement for cooperation

between the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the

World Health Organization (May 2005).

The promotion of voluntary blood donation incorporates all participants in the

process of blood donation in order to accomplish the foreseen objectives in the

Programme for organizing and promotion of the blood donation in the Republic of

Macedonia.

MAIN OBJECTIVE 

Introducing new motivation forms and raising the awareness among different target

groups.

PROJECT ACTIVITIES

M Marking of March 17th, the Blood Donation Day in the Republic of Macedonia;

M Marking of June 14th – the World Blood Donation Day;

M Developing health-educational nformation material for blood donors, organizing

surveys and campaigns with specific target groups and organizing blood donation actions

in accordance with the annual plan of action 

M Developing special strategy for organizing of blood donation actions with different 

target groups;
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M Organizing seminars and workshops for education of motivators for voluntary 

blood donation;

M Promotion of the new concept for voluntary blood donation for purposes of 

implementing educational strategy for changing the blood donors tradition and 

culture  and promotion of the citizens duty for blood donation;

M Developing new content and activities for organizing blood donation actions in the 

private sector;

M Organizing campaigns and blood donation actions with students on all national and 

private universities in the Republic of Macedonia;

M Continuous cooperation with the media and presentation of more information 

about blood donation to the public;

M Organizing extraordinary blood donation actions, particularly during the summer 

period in case of  shortage of blood;

M Functioning of the club of the blood donors;

M Opening clubs of young blood donors – to increase the number of young blood 

donors and their recruitment as well as creation of network of youth responsible 

for promotion and motivation of new blood donors in the educational institutions;

M Cooperation with the neighboring national societies and other national societies 

for exchanging experiences in the area of blood donation.

EXPECTED RESULTS

M Improved information of the citizens for overcoming the stigma, prejudices, safe 

donation of blood or about the ignorant attitude towards blood donation.

M Increased number of voluntary blood donors and raised awareness of the people 

in different communities and among different target groups.

M Raised awareness about voluntary blood donation in compliance with the new 

concept.

M Increased number of educated motivators who are actively involved in the process 

of organizing the voluntary blood donation actions in their communities.

M Increased number of young blood donors.
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FIRST AID

The first aid represents one of the most recognizable activities of Macedonian Red Cross
which contributes that individuals, families and communities successfully to prevent or
decrease the consequences from accidents, injuries and diseases.

The first aid is an act of humanity, voluntary gesture that possesses strength to mobilize
the individuals and communities to protect and preserve life.

Macedonian Red Cross continually works on affirmation with emphasis on the positive
implications which first aid has, in the every day life, in times of disasters, prevention of dis-
eases and most of all in the promotion of safe and sound behavior of the community mem-
bers.

Voluntary, on time and skilful administration of first aid without any discrimination!

MAIN OBJECTIVE 
Decreasing the vulnerability of the population through quality first aid education. 



REGULAR ACTIVITIES

M Marking of the World First Aid Day;

M First aid courses for drivers;

M First aid courses for companies and specific 

target groups;

M Organizing national first aid competition;

M Intensifying the cooperation with relevant 

institutions and organizations;

M Continuous activities in the area of road 

safety by building operational alliances on 

local and national level (active participation 

in the National Commission for road safety)

PROJECT ACTIVITIES

M Establishing first aid network.

M Establishing network for intensive cooperation among Macedonian Red Cross 

branches in the area of first aid which will enable exchange of experiences, 

knowledge and activities in this area.

M Formation of school sanitation services.

M Organizing the students in the schools in sanitation services where they can study, 

exercise and practice first aid knowledge.

EXPECTED RESULTS

M Enhanced volunteer spirit and solidarity among tra-

ined

human resources of Macedonian Red Cross and the 

population about administration of first aid on 

voluntary basis and without discrimination.

M Improved quality of the first aid training with 

harmonized content and standards and established 

quality system for first aid training of human resources 

from Macedonian Red Cross branches with application 

of new training modules for different target groups.

M Raised awareness among participants in the traffic

about 

how first aid knowledge enables better traffic safety.

M Intensified international cooperation of the

Macedonian 

Red Cross branches in the area of first aid by exchange 

of information, knowledge sharing, and organizing of 

joint activities.

M Increased promotion of the first aid in schools thro-

ugh 

direct involvement of the participants in their medical 

sanitation services.
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…. I have an opportunity to learn how
to help somebody….thank you!
I will take that opportunity!

Macedonian Red Cross volunteer

….It would be really nice if we can
spend time together every day, to exer-
cise and to show how much first aid we
know. I think that we, the children, know
much more first aid than the adults. All
we need is space, in order to show that.
They can also learn something from
us….

Younger participant on the first aid

competition, volunteer of the Red

Cross
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The social welfare activities of Macedonian Red Cross cover wide range of human-

itarian activities which are aimed to provide support to the vulnerable population, as well

as preventive activities for people faced with different risk situations.

The development and promotion of the method for participatory rapid appraisal

of the needs and the support for solving priority needs of the vulnerable communities, will

serve for building a strategy for enhancing the capacities and decreasing the vulnerability

of the population in the communities, in cooperation with the locals self-government,

other relevant institutions, nongovernmental sector and potential donors.

MAIN OBJECTIVE 
Decreasing the vulnerability of the population.

SOCIAL 
WELFARE
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REGULAR ACTIVITIES
Traditional / regular activities

M “Week of solidarity”
M “Solidarity Day”
M “Week for caring for elderly”
M Within the week of solidarity – organizing an activity for collection of assistance
in 

kind (food, clothing, shoes, etc, as well as cash contributions) for providing assistance 
to vulnerable people.

M Development of programmes for marking the traditional activities-lectures, tar-
geted 

for the youth in the educational institutions, brochures, and information material: 
fliers, posters.

M Organizing campaign for marking October 16 “the Hunger Day” for provision of 
financial resources and food items for providing assistance to persons who are faced 
with difficult economic situation.

M Development of programmes and projects for securing donations in kind for 
vulnerable categories of population, particularly for those with special needs, as well 
as assistance for specific institutions which have such needs.

M Cooperation with relevant institutions and organizations.

PROJECT ACTIVITIES
M Project: Participatory Community Development 
M Organizing 3 workshops for training of PCD teams for 

participatory rapid appraisal of the needs of the vulnerable 
persons in the communities;

M Organizing 3 large group workshops for detection of the needs 
of the vulnerable persons in the communities.

M Implementation of 3 micro projects for covering the needs of the 
vulnerable Roma population in the communities.

Psycho-social support

M Organizing 3 three day workshops with representatives of 

Macedonian Red Cross branches for training of trainers for 

providing first psychological support.

M Printing of manual for first psychological support in

Macedonian 

and Albanian language. Organizing training workshops for 

knowledge sharing about giving first psychological support and 

support in the communities.

M Active participation in the European network for cooperation of 

Red Cross and Red Crescent national societies for 

….. The children are taken off the streets and they use the time for positive things. They have
changed their behavior a lot and they are looking forward to attend the workshops that are
organized by the Red Cross with the Project “Participatory Community Development”.

Parents from the Community “Edinstvo” from Kriva Palanka.
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implementation of activities in the area of psychological support.

Fight against human trafficking

M Organizing a workshop for training of staff and volunteers in Macedonian Red

Cross 

branches about implementation of activities for fight against human trafficking.

M Organizing 3 three-day workshops with youth from Macedonian Red Cross bran-

ches 

about peer education of trainers, for purposes of raising the awareness about 

protection from human trafficking.

M Developing a manual for peer education and information material.

M Cooperation with governmental institutions, non-governmental and international 

organizations which are active in the area of human trafficking.

M Active participation in the European network for cooperation between Red Cross

Red 

Crescent national societies for fight against human trafficking.

EXPECTED RESULTS

Traditional / regular activities

M Increased capacity of the national society to

respond to specific needs of the vulnera

ble population in the process of alleviating the social pro-

blems that they are faced with.

M Provided support and covered specific needs of appro-

priate institutions in the state. 

M Raised awareness of the public about the problem of

poverty and raised awareness of the population about the

needed assistance and care for the vulnerable population.

PROJECT ACTIVITIES

M Project: “Participatory Community Development”

M Increased capacities of Macedonian Red Cross branches  

about the application of the method for participatory 

rapid appraisal of the needs of the vulnerable population 

in the communities.

M Three communities are supported to cope with one of 

the priority needs of the vulnerable Roma population.
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M Psycho- Social Support and Assistance

M 18 trainers from Macedonian Red Cross branches are 

trained for implementation of activities for psychological 

first aid.

M adopted skills for supporting the population to cope with trauma, stress and for

covering the elementary needs.

M Gained experiences from other national societies that  implement programmes 

for psychological support.

M Fight against human trafficking

M 12 trained Macedonian Red Cross branch persons for  implementing preventive 

activities for fight against human trafficking.

“These children do not have conditions to study in their homes, there is no appro-

priate place for them nor there is somebody to help them with the studying, since their par-

ents are illiterate or with incomplete education or they are in a very difficult economic situ-

ation or they are unemployed. The project provides an opportunity, these children to receive

the necessary assistance and support for learning English language and identification with

positive examples, providing advises and councils about the necessity of the education as one

of the most important factors for their intellectual, moral and cultural development.”

(teacher from the primary school involved in the project: Participatory Community

development “Mali” in Valandovo).
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DISASTER 
PREPAREDNESS AND
RESPONSE
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The activities in the area of disaster preparedness and response in 2008 will be

targeted towards implementation of the Strategy 2008-2010 which came as a result of

the implemented activities so far, as well as from the Development Plan of Macedonian

Red Cross for the period 2006-2010.

Also the indicators that come from the Assessment and analysis of the operation

of Macedonian Red Cross branches were taken in consideration. 

Another segment that was taken in consideration were the bilateral agreements

of Macedonian Red Cross with other national societies as well as the Strategy 2010 of

the International Federation and the Plan of Action of the Regional Representation of the

International Federation in Budapest in the part of Disaster Management. 

MAIN OBJECTIVE 
Preparedness for rapid and efficient response in case of disasters.

REGULAR ACTIVITIES

M Organizing two trainings for refreshment of knowledge of

the Macedonian Red Cross Emergency Response Unit.

M Regional exercise for all Macedonian Red Cross emergency 

response units with participation of the Centre for crisis 

management, the Direction for protection and rescue, 

Macedonian Army, Police, medical institutions, etc.

M One training seminar for refreshment of knowledge of the 

team for water and sanitation and advanced course for 

massive production of water.

M Development and printing of manual for installing and 

working on the water purification station in case of 

disasters.

M Training of instructors for water safety and mountain rescue.

M Regional simulation exercise with participants from the 

Balkan countries (for volunteers that completed the course 

for water and sanitation).

M Development of a strategy for risk reduction from climate 

changes.

M Incorporation of the Macedonian Red Cross emergency

response unit in the state system.

M Undertaking activities for electronic access to the data base.

M Organizing a training seminar for 34 representatives from 

Macedonian Red Cross branches who will be trained to 

work on the data base.

M Assessment of the possible risks from disasters in the 

Republic of Macedonia.
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EXPECTED RESULTS

M Trained members of the emergency response unit of Macedonian Red Cross for 

disaster response.

M Improved coordination and communication of the Macedonian Red Cross branch 

emergency response units among themselves and with the state institutions in case of 

disasters.

M Trained volunteers and staff for provision of health services in case of disasters.

M Refreshed knowledge of the existing teams for water and sanitation and increased 

capacities for production of water.

M Developed manual for using the water purification station.

M Well trained instructors for water safety and mountain rescue.

M Improved regional cooperation for disaster response in the region, with emphasis

on 

covering the needs for water and sanitation.

M Developed training strategy for the national society, institutions and the public

about 

protection from climate changes.

M Improved cooperation with the Centre for crisis management and the Direction

for 

protection and rescue.

M The existing data base is adapted to be used electronically.

“In one moment the fire surrounded the vehicle of the Red Cross so we were forced
to go through the fire driving via forest roads, which was quite an experience for me” 

stated the member of the Emergency Response Unit that participated in the

action for distribution of drinking water and providing first aid for the persons

that were fighting the fire in the region of Katlanovo.



115Annual  P lan of  Act ion 2008

En
gl
is
h

The work of the Tracing Service in the past year is characterized with decreased

intensity in the operation. In context of the tracing service it means a period when the

human suffering as a result of wars or natural disasters is down to a minimum. However,

there are always unsolved cases of human suffering.

Emphasizing the experience and the continuity of the Tracing Service activities,

there is preparedness and will for developing strategic approach and own capacities and

building partnership relations.

ACTIVITIES:

M Assessment of the needs for transformation of the Tracing Service in a National 

Bureau for information.

M The cooperation with ICRC will be targeted towards support for implementa-

tion of 

the programme and strategic objectives.

M Building appropriate relations with the Government and the governmental 

institutions for fulfilling the information obligations towards victims of natural and 

man made disasters.

M Revision of the Macedonian Red Cross activities in the area of the Tracing Service 

for purposes of introducing new categories of target groups that are planned in the 

future development (illegal immigrants and victims of human trafficking).

M Organizing training workshop for trained volunteers and staff in the Red Cross 

branches for work in the Tracing Service.

EXPECTED RESULTS

M Improved capacities of Macedonian Red Cross for fulfilling programme objectives 

and activities in the area of the Tracing Service.

M The development component, vision, mission, strategic approach and prepared-

ness 

for self-assessment indicate success in the future activities.

“The father was very concerned because he did not have any information for

more than two years about his daughter who has been living with her family in

Australia. Contacts were made with the Australian Red Cross Tracing Service. The

high professionalism of the Australian Red Cross colleagues shortly gave the results.

The family established communications very soon. The family was communicating

again. Endless joy and gratitude. 

The Tracing Service fulfilled its mission.

TRACING SERVICE
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The youth plays the most important role in the Red Cross and Red Crescent

Movement. In most of the national societies, the biggest number of the volunteers that

constitute the organization are young people who are responsible for undertaking new ini

tiatives for changes and progress. 

In the process of fulfilling the social duties, young people also play important role

as volunteers.

Macedonian Red Cross youth is introducing new approach, new forms of organiz-

ing and operation, establishing new cooperation on local and international level, that is,

numerous changes and news. The increasing of the capacities increases the challenges that

Macedonian Red Cross youth is addressing, justifying the entrusted confidence as a mov-

ing force of the national society.

YOUTH RED CROSS

“I have participated on first aid competitions on several occasions and I was sincere-
ly surprised when I saw new games and working posts. The previous ones not that were not
interesting, but …. Each year, same things. Finally something more challenging and more fun
…”

participant on the National First Aid competition
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ACTIVITIES:

M Establishing appropriate forms of organizing youth volunteers through
formation of clubs in the Macedonian Red Cross branches.

As a modern trend in the organizing of the volunteers, in order to improve the

quality of services, there will be a tendency for establishing better organized forms for

operation of the youth, being the youth clubs. Youth clubs have been formed in several

Red Cross branches after the end of the RCA-PHV cycle 2006-2007 and they showed

great creativity, productivity and quality during the year. This form of operation and the

approach for detecting the needs of the youth volunteers significantly contributed for

enhancing the Macedonian Red Cross image and the quality of the provided services for

the vulnerable population in the local communities.

M Creation of network of youth coordinators

A new model for organizing the youth activities with youth coordinators in the Red

Cross branches was introduced last year. The hiring of the

youth coordinators in the Macedonian Red Cross branches

improved the organizational capacities and the number of acti-

vities. 

M Exchange of experiences with students organi-
zations and universities in the Republic of Macedonia

It is a fact that after completing high school, most of the youth

volunteers leave their place of residence and go to study at

universities in the cities. These young people have great poten-

tials to contribute for enhancing the capacities of the

Macedonian Red Cross by providing them access to specific

target groups.

The priority in the work with this young population will be

raising the awareness about blood donation and promotion of

the International Humanitarian Law in an organized way by

creating youth organizations at the universities.

M International spreading of programmes and
projects in the region

Within the international activities, youth tends to successfully

represent the national society by means of participation on

many international seminars, workshops, camps, conferences,

exchange programmes, etc. Emphasis will be placed on the par-

ticipation on the 11th International youth project “Friendship without borders, organiz-

ing of the youth summer camp in Macedonia and participation on the European meeting

for youth cooperation – Croatia 2008.
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M Traditional activities

Youth Red Cross and Red Crescent volunteers implement over 80% of the field activities.

This fact can be confirmed by the activities of Macedonian Red Cross youth so far and

there is a tendency for further continuation of the youth in the operation of the national

society.

The main activities of the youth in 2008 will be connected with the traditional calendar

activities of Macedonian Red Cross, particularly during the sports-humanitarian action “For

happier childhood”, the first aid competitions and the activities on the occasion of

December 5th – the World Volunteering Day.

EXPECTED RESULTS

M The youth volunteers implemented their activities through organized actions of

their 

clubs in the Red Cross branches.

M The number of hired youth coordinators in the Macedonian Red Cross branches

is 

twice increased compared to 2007.

M Successful realization of the programmes for promotion of the International 

Humanitarian Law and raising blood donation awareness at both universities.

M Successfully organized international youth summer camp and one successful youth 

exchange with national society in the region.

M The Macedonian Red Cross branches have at least two trained volunteers for 

organizing and development of their own capacities.

M Successfully organized sports-humanitarian action “For happier childhood” in the 

Macedonian Red Cross branches.

M Successfully organized local youth campaigns on promotion of volunteering in the 

Macedonian Red Cross branches.

“Does Red Cross organize such events? I thought that it’s only blood donation or distribution
of old clothing …… and first aid when I was taking the drivers license exam. I didn’t know
that you are organizing youth activities in the area of disaster preparedness and response and
International Humanitarian Law!

Participant on the promotional musical event on the occasion of the Week of the Red Cross.
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Information and communication must be observed as key elements for capacity building.

There is a need for joint approach for promotion of the activities and values of

Macedonian Red Cross in a competitive and professional way. Information as a commu-

nication tool is incorporated in the national society enabling to gain skills and knowledge

that contribute for improving the image of the organization.

MAIN OBJECTIVE 

Strengthening the image of the national society.

ACTIVITIES:

M Promotion of the internal and external communications of Macedonian Red Cross.

M Publication of the Macedonian Red Cross magazine “Humane Meridians”.

M Preparation and electronic distribution of the e-newsletter of Macedonian Red 

Cross.

M Maintenance and updating the web page of Macedonian Red Cross.

INFORMATION AND
COMMUNICATION 

“I would like to express gratitude for the provided information about implemented
activities of Macedonian Red Cross, which you are regularly sending on my e-mail address. I
would appreciate if you continue sending your e-newsletter”

This is one of the messages that arrived since the very first issue of the e-

newsletter of Macedonian Red Cross. This year 60 e-newsletters were developed and

they were regularly sent to 40.000 e-mail addresses. From the statements of our read-

ers this type of communication with the public proves to be very successful. The activ-

ities in this area will continue in future.
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M Adaptation of the concept for mobilization of funds in the area of publishing 

activities of Macedonian Red Cross.

M Promotion of the publishing activities in the Macedonian Red Cross branches.

M Cooperation with the media for promotion of Macedonian Red Cross activities and 

operation.

M Organizing a workshop with journalists.

M Organizing a public opinion survey about Macedonian Red Cross image in 

Macedonia. 

EXPECTED RESULTS

M Accomplished better results in the promotion of internal and external 

communications in the national society.

M Introduced new content in the concept of the magazine “Humane Meridians”.

M Regularly informed public about the implemented activities of Macedonian Red 

Cross by means of using all modern means of communications with the media.

M Accomplished results in the development of the publishing activities in the 

Macedonian Red Cross branches.
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INTERNATIONAL 
COOPERATION 
The continuous partnership cooperation of Macedonian Red Cross with the Movement’s
components, international and national organizations and institutions, companies and
other partners in the country and abroad, represents a permanent challenge in the efforts
for provision of programme and project support for providing assistance to the most vul-
nerable categories of population in the Republic of Macedonia and wider. The internation-
al activities enable better presentation of the activities of the national society internation-
ally as well as exchange of experiences, gaining new knowledge, presentation of the
accomplishments and training of the human
resources of the organization.

MAIN OBJECTIVE 

Building partnership relations and coopera-

tion.

ACTIVITIES

M Coordination of the projects financed  

by the capacity building funds of the 

Norwegian Red Cross, ICRC, Intensified 

Capacity Building Fund of the 

International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies and other 

national societies and organizations.

M Continuous cooperation with the Office 

of ICRC in Skopje.

M Cooperation with the Federation 

Secretariat in Geneva and the European 

Zone of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in 

Budapest;

M Promotion of the bilateral cooperation with Red Cross and Red Crescent national 

societies.

M Promotion of the bilateral cooperation of Macedonian Red Cross branches with 

Red Cross / Red Crescent Branches from other national societies with whom 

Macedonian Red Cross has signed partnership agreements.

M Communications and building partnership relations for provision of support for 

projects for humanitarian assistance for vulnerable categories of population with 

international governmental and non-governmental partner organizations.

M Finding new donors for provision of funds for humanitarian projects.

M Coordination and organization of MRC participation on international specialized 

courses, competitions, seminars, conferences and congresses.

M Preparation and coordination of human resources for participation in humanitarian 

missions abroad.
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EXPECTED RESULTS

M Improved material and human resources of the national society.

M Gained knowledge and skills for efficient implementation of the programme activities

of Macedonian Red Cross.

M Improved accountability and transparency in the cooperation with ICRC and the 

International Federation.

M Developed bilateral cooperation with Red Cross / Red Crescent Societies.

M Established and promoted bilateral programme cooperation between Macedonian 

Red Cross branches and Red Cross / Red Crescent branches from other national 

societies.

M Increased interest of international governmental and non-governmental organizations 

for supporting Macedonian Red Cross.

M Gained international experiences and training by Macedonian Red Cross staff and 

volunteers.

M Increased number of trained human resources for participation in humanitarian 

missions abroad.

“I had previous information that Macedonian Red Cross is a very good national soci-
ety and during this event I was able to reaffirm these facts. Macedonian Red Cross is the best
organized national society that I had an opportunity to visit so far. I am impressed by the
openness, transparency and the desire and preparedness of Macedonian Red Cross to under-
take action. The Norwegian Red Cross will continue the support for the national society. I was
able to build a positive picture about the operation of the national society in all programme
areas from the presentations that I had an opportunity to follow.”

Representative of the Norwegian Red Cross who participated on the

Partnership meeting organized by Macedonian Red Cross in the period of April 12-14,

2007 in Struga
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Macedonian Red Cross in frames of its activities, plans to

apply different forms and activities for provision of funds and

material assets which will be used for further increasing of the

activities. Mobilization of funds represents an important precon-

dition for successful realization of the planned programme activ-

ities. In this direction, the biggest challenge is securing sustainable

sources of funding. Experiences from other national societies and

organizations will be used in future as well.

MAIN OBJECTIVE 
Increasing the financial stability and establishing efficient system

for mobilization of funds on national and local level.

ACTIVITIES

M Establishing cooperation with big companies for raising 
additional financial resources.

M Promotion of opportunities available with the Law for 
donations and sponsorships in the public organizations, at 
potential partners.

M Development of Strategy for fundraising and mobilization of 
funds.

M Enhancing the capacity of the Development Fund of 
Macedonian Red Cross for support of the Red Cross 
branches.

M Organizing a public opinion survey for exploring the market 
for fundraising and provision of support for projects.

M Developing mechanisms for respecting Macedonian Red 
Cross Law, for raising funds on basis of payment of fees for 
the Red Cross.

EXPECTED RESULTS

M Improved capacities of the national society in the area of 

financial operation and fundraising.

M Improved reporting and transparency in front of donors and 

the public.

M Increased implementation of programme activities of 

Macedonian Red Cross with funds secured on basis of the 

Law for donations and sponsorships in public organizations.

FUNDRAISING –
MOBILIZATION OF
FUNDS
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With the introduction of the Financial and business procedures, Macedonian Red

Cross regulated very important issues related to financial accounting aspects of the oper-

ation.

The future modernization of the material-financial operation, transparency and

reporting will contribute for normal functioning and improving the image of the national

society.

MAIN OBJECTIVE 

Increasing the capacities of the national society for modern financial and material opera-

tion.

ACTIVITIES

M Reporting and transparency in the financial – material operation of the national 

society.

M Uniform development of budgets and financial reports in the national society.

PROJECT ACTIVITIES

M Modernization of the electronic processing of data for material – financial operation, 

with software connection of Macedonian Red Cross HQ with the Red Cross 

branches in several phases in the course of the year.

EXPECTED RESULTS

M Improved reporting and transparency of the national society in front of 

donors and the public.

M Improved capacities of the national society in the area of financial – material 

operation.

FINANCIAL AND 
MATERIAL OPERATION
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Macedonian Red Cross budget represents a planning document which covers projec-

tion of the activities which need to be accomplished within the planned annual time

frame. The Budget represents the total income and expenditures of the organization,

that is, it describes the amount of funds that the organization is planning to raise and

spend to accomplish the foreseen objectives and activities in the course of 2008. The

function of the Budget is to enable planning and provision of funds, and through the

implementation of projects and programmes, to enable monitoring and assessment of

the successful operation of the organization.

Taking in consideration that Macedonian Red Cross is a humanitarian organization that

operates in compliance with the Fundamental Principles of the International Red Cross

and Red Crescent Movement, working in the area of provision of assistance and serv-

ices for the most vulnerable population and promotion of the International

Humanitarian Law and human values, it is necessary to target the budgeted funds

towards the programmes which are of highest priority. 

The total Budget for 2008 is increased for 8.57% compared to the last year's budget

and 25,76% compared to the budget of 2006 as a result of the increasing of the scope

of the programme activities and the increased confidence of the donors. In percentage,

the own sources of income are for 3.15% increased compared to the previous year.

In the area of expenditures, the capital expenditures amount to 3.23% , that is, the run-

ning expenditures amount to 96,77% of the total expenditures. Compared to last year,

in 2008 the policy of the organization is targeted towards increased development and

further investment in the Macedonian Red Cross branches. That is why the amount of

the capital expenditures is such as it is. 

27.54% of the total expenditures in the Budget for 2008 relate to the expenditures of

Macedonian Red Cross HQ while 72.46% of the total budget is targeted for the needs

of the Macedonian Red Cross branches in compliance with their programme activities.

The expenditures of the Macedonian Red Cross HQ cover the salaries for the staff,

material expenditures and expenditures for running maintenance. The expenditures for

the Macedonian Red Cross branches cover the expenditures for projects and pro-

grammes provided by donors or organs, organizing seminars, printing of materials and

investments and development.

The planned budget of Macedonian Red Cross is realistic, concise, precise, and balanced

and the defined resources in the Budget for 2008 will be used by Macedonian Red

Cross in a rational and economic way with full transparency and accountability.

BUDGET 2008
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Expenditures 

for MRC HQ

Expenditures for
RC branches

Running

expeditures

Capital

expeditures
Own income Income from institu-

tions and donors

Capital

expeditures

for MRC HQ

Capital 

expeditures 

RC branches
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MACEDONIAN RED CROSS 
BUDGET FOR 2008

% 2008 2007 2006

1 Total income 100.00 57,554,834.00 53,012,275.00 45,763,000.00
Own sources 21.58 12,420,399.00 9,768,520.00 11,200,000.00
From organs and donors 78.42 45,134,435.00 43,243,755.00 34,563,000.00

2 Total expenditures 100.00 57,554,834.00 53,012,275.00 44,678,000.00
Running expenditures 96.77 55,694,834.00 51,489,299.00 43,558,000.00
Capital expenditures 3.23 1,860,000.00 1,522,976.00 1,120,000.00

Balance 100.00 0.00 0.00 1,085,000.00

INCOME

Description Own sources Income from Budget Budget %
of income organs/donors 2008 2007 2008/7 

74 TRANSFERS AND DONATIONS
741 Ministry of Finance (the Budget of RM)

- Funds for programme activities 6,321,000.00 6,321,000.00       6,321,000.00       0.00
741 Blood Donation (Ministry of Health) 9,200,000.00        9,200,000.00      7,700,000.00 19.48
742 Social Welfare 350,000.00           1,537,500.00        1,887,500.00      3,313,000.00      -43.03
742 Organizational Development 0.00 169,280.00     -100.00
742 First Aid 6,000,000.00       5,050,000.00      18.81
742 Health Education 3,328,915.00       3,328,915.00         676,500.00     392.08
742 Youth 498,150.00 498,150.00 1,165,732.00       -57.27
742 Disaster Preparedness 1,461,104.00          1,461,104.00        4,533,977.00       -67.77
742 Dissemination 704,000.00           704,000.00       2,060,000.00      -65.83
742 RCA-PHV 811,800.00 811,800.00 0.00     100.00
742 Information and Communication 100,000.00            701,966.00         801,966.00         811,966.00        -1.23
742 Tracing Service 130,000.00         130,000.00 400,000.00      -67.50
742 International Department 3,800,000.00        3,800,000.00         387,300.00     881.15
742 Fundraising 300,000.00           200,000.00 500,000.00         550,000.00 0.00
742 Finance 0.00 150,000.00     -100.00

72 TAX EXEMPTED INCOME

725 From RC branches (membership fee) 2,190,000.00          2,190,000.00 2,190,000.00 0.00
725 Donations from natural persons 280,000.00 280,000.00 100,000.00     180.00 
725 Donations from legal persons  600,000.00 600,000.00 50,000.00     1100.00
725 Additional post stamps (MRC Law) 450,000.00 450,000.00 700,000.00        -35.71
723 From rent of office space 1,650,000.00 1,650,000.00    1,058,520.00    55.88
725 From registration of vehicles 750,000.00        14,250,000.00      15,000,000.00    14,000,000.00         7.14
725 From the Education Training Centre 1,940,399.00 1,940,399.00      1,625,000.00       19.41

TOTAL INCOME 12,420,399.00         45,134,435.00    57,554,834.00      53,012,275.00 8.57      
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E X P E N D I T U R E S

Description Own sources Income from Budget Budget %
of income organs/donors 2008 2007 2008/7 

RUNNING EXPENDITURES

401 BASIC SALARIES AND COMPENSATIONS
4011 Basic net salaries for employees 4,700,000.00 4,700,000.00       4,220,000.00        11.37
4012 Travel allowance for employees 320,000.00 320,000.00 320,000.00         0.00
4012 Compensation for food for employees 650,000.00 650,000.00 700,000.00        -7.14
4012 Compensation for annual vacation 200,000.00 200,000.00 200,000.00         0.00
4012 Other compensations 100,000.00 100,000.00 150,000.00     -33.33

402 CONTRIBUTIONS FOR SALARIES AND PERSONAL TAX ON SALARIES

4021 Contributions for staff salaries 3,196,000.00 3,196,000.00       2,300,000.00      38.96
4025 Personal tax on salaries 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00
4025 Personal tax on compensations

(perdiem, jubilee premium) 300,000.00 300,000.00 300,000.00         0.00
TOTAL EXPENDITURES FOR SALARIES 9,816,000.00 9,816,000.00       8,540,000.00        14.94

420 PERDIEM AND DAILY EXPENSES
4201 Travel abroad 300,000.00 400,000.00       700,000.00 700,000.00 0.00

421 COMMUNAL FEES
4211 Electricity 500,000.00 500,000.00 400,000.00      25.00
4211 Water 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
4211 Waste disposal 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

422 HEATING
4221 Central heating 350,000.00 350,000.00 300,000.00        16.67

423 COMMUNICATION AND TRANSPORT
4231 Post offices 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
4231 Telephone and fax 300,000.00 150,000.00         450,000.00 430,900.00          4.43
4231 Internet 100,000.00 100,000.00 150,000.00        -33.33
4232 Fuel 350,000.00 200,000.00       550,000.00 650,000.00      -15.38
4232 Expenses for registration of vehicles 200,000.00 200,000.00 150,000.00      33.33
4232 Other expenses for transport 

(toll, car wash, fixing tires) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

424 MATERIALS
4241 Office material 200,000.00 361,596.00         561,596.00 640,864.00        -12.37
4241 Magazine subscription 

sand literature 40,000.00 40,000.00 30,000.00      33.33
4241 Tapes, cassettes, for audio/video equipment 50,000.00 200,000.00        250,000.00 250,000.00 0.00
4241 Xerox, printing and publication of material 1,253,000.00            3,375,019.00     4,628,019.00       3,541,875.00      30.67

Organizational Development 100,000.00 100,000.00 0.00
Information and Communication 601,966.00         601,966.00 447,490.00        34.52
Dissemination 123,000.00              123,000.00        246,000.00 330,000.00        -25.45
Health education 265,553.00       265,553.00 0.00
First Aid 800,000.00 800,000.00       1,000,000.00       -20.00
Int. Dept. 300,000.00        300,000.00 0.00
Blood Donation 1,900,000.00      1,900,000.00 420,000.00      352.38
Social Welfare 184,500.00         184,500.00 584,010.00        -68.41
Tracing Service 30,000.00 30,000.00 70,000.00 -57.14
Fundraising 0.00               0.00 0.00        0.00
Finance 0.00               0.00   0.00 0.00
Disaster Management 100,000.00 100,000.00 490,375.00      -79.61
Youth Camp 100,000.00 100,000.00 200,000.00      -50.00

4243 Beverages, food items, 
hygiene material 100,000.00 50,000.00       150,000.00 200,000.00     -25.00

4244 Materials for fire extinguishing 20,000.00 20,000.00 80,000.00     -75.00
4244 Material for special purposes 454,787.00      454,787.00       1,515,600.00     100.00
4247 Other materials 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

425 RUNNING MAINTAINANCE
4251 Repair and maintenance of vehicles 200,000.00 200,000.00 200,000.00       0.00
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4252 Expenses for maintenance of equipment 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
4252 Expenses for maintenance of the building 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00
4252 Maintenance of the software and hardware 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

426 CONTRACTUAL SERVICES

4264 Fees for solicitor 150,000.00 150,000.00          150,000.00         0.00
4265 Seminars and meetings 1,805,000.00        6,448,333.00        8,253,333.00      5,325,294.00       54.98

Organizational Development 200,000.00 0.00           200,000.00 189,280.00 5.66
Information and Communication 20,000.00            100,000.00 120,000.00 20,000.00     500.00
Dissemination 150,000.00            350,000.00 500,000.00 820,900.00       -39.09
Health prevention 20,000.00            339,829.00 359,829.00 117,262.00     206.86
First Aid 20,000.00 20,000.00 20,000.00         0.00

Blood Donation 20,000.00             154,400.00 174,400.00 174,400.00         0.00
Social Welfare 20,000.00            323,000.00 343,000.00 528,850.00        -35.14
Tracing Service 20,000.00            130,000.00 150,000.00 320,000.00        -53.13
Fundraising 20,000.00            150,000.00 170,000.00 170,000.00      0.00
Finance 20,000.00                     0.00 20,000.00 20,000.00        0.00
Disaster Management 20,000.00           901,104.00 921,104.00        1,354,230.00        -31.98
Emergency Response Unit (training) 250,000.00 250,000.00 250,000.00      0.00
Int. Dept. 3,800,000.00        3,800,000.00 390,372.00      873.43
Executive Board meetings 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
MRC Assembly 150,000.00 150,000.00 150,000.00     0.00
Meetings with branch secretaries/presidents 100,000.00 100,000.00 100,000.00      0.00
FACE 400,000.00 400,000.00 150,000.00    166.67
Youth 225,000.00            200,000.00 425,000.00 400,000.00 6.25

4266 Bank provisions 60,000.00 60,000.00 60,000.00      0.00
4266 Insurance on property and security 150,000.00 150,000.00 200,000.00      -25.00
4266 Other financial services 753,000.00             498,150.00          1,251,150.00 1,451,450.00     -13.80
4267 Other contractual services (customs, 

manual labor,) court decisions 150,000.00 150,000.00 350,000.00        -57.14
4267 External audit 90,000.00 90,000.00 0.00     100.00
4268 Membership fee in int. organizations 180,000.00 180,000.00 60,000.00     200.00

427 OTHER OPERATIONAL EXPENDITURES
4271 Fundraising 0.00 180,000.00     -100.00
4271 Expenses for international cooperation 300,000.00 300,000.00 200,000.00       50.00

442 TRANSFERS TO NON FOR PROFIT ORGANIZATIONS
4421 Transfers to RC branches 23,554,949.00      23,554,949.00       23,148,316.00         1.76
4421 Development Fund 1,095,000.00        1,095,000.00      1,095,000.00         0.00

TOTAL RUNNING EXPENDITURES 18,907,000.00        36,787,834.00      55,694,834.00      51,489,299.00        8.17

CAPITAL EXPENDITURES

463 PROCUREMENT OF FURNITURE AND OFFICE MATERIAL
4631 Procurement of office furniture 60,000.00 60,000.00 50,000.00       20.00
4632 Procurement of equipment (MRC and ERU) 100,000.00 100,000.00 1,119,476.00      -91.07

464 PROCUREMENT OF VEHICLES
4641 Procurement of a car 400.000,00 400.000,00 0.00     100.00

468 BASIC AND SPECIAL MAINTAINANCE
4681 Capital investments in RC branches 500,000.00 500,000.00 0.00     100.00
4681 Development Support for RC branches 600,000.00 600,000.00 0.00     100.00
4681 Reconstruction and renovation of buildings 200,000.00 200,000.00 353,500.00     -43.42

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 1,700,000.00             160,000.00        1,860,000.00        1,522,976.00        22.13

TOTAL EXPENDITURES 20,607,000.00        36,947,834.00      57,554,834.00      53,012,275.00         8.57

Expenditures for MRC HQ 15,849,000.00 27.54 %
Expenditures for RC branches 41,705,834.00 72.46 %

TOTAL 57,554,834.00 1 0 0 . 0 0






