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ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„РАЗБУДЕТЕ СЕ ХУМАНИ 5”
И оваа година по петти пат на иницијатива на Црвениот крст на град Скопје и Студио Модерна
ДООЕЛ Скопје, Црвениот крст на РМ ја поддржува хуманитарната акција ,,Разбудете се хумани,, и
ја проширува преку сите општински организации на Црвениот крст во земјата.
Целта на оваа хуманитарна акција е поттикнување на хуманоста и подобрување на животните
услови на ранлива категорија на лица преку собирање на користени душеци како и постелнина
(кебиња, јоргани, перници и сл.) и нивно донирање во институции кои се грижат за нив (болници,
институции за згрижување на повеќе целни групи и казнено поправни домови).
Оваа година акцијата е посветена и на децата кои учат во Училиштето за деца и млади со оштетен
вид Димирар Влахов. Граѓаните кои ќе купуваат Дормео производи ќе имаат можност да донираат
за купување на брајови машини за пишување кои ги користат овие дечиња.
Хуманитарната акција трае од 28 октомври до 28 ноември 2013 година и сите заинтересирани
грѓани можат да се јават на телефоснкиот број 02/3094 -555 или да ја посетат веб страната
www.dormeo.com.mk

ЦРВЕН КРСТ ВЕЛЕС

ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ СО ПОСЕБНИ
ПОТРЕБИ
Според предвидените активности со проектот „Подобрување на социјализација на деца и млади со
посебни потреби“ од Црвен крст Велес беше предвидена еднодневна екскурзија до Дневниот
центар за деца и млади со посебни потреби во
Прилеп како и прошетка по културно-историските
места.
Целта на оваа еднодневна екскурзија беше да децата
го видат Дневниот центар за деца и млади со
посебни потреби во Прилеп, да се посетат историски
места и да се помине денот во дружење и забава.
Екскурзијата започна со посета на Дневниот центар,
после тоа следеше посета на спомен паркот на
Могилата на непобедените, одмор со освежување и
оброк. По ручекот сите заедно се прошетаа по
прекрасната
природа
од
борова
шума
и
хортикултурно уредн парк што го опкружува
комплексот на споменици. Дружењето и забавата во
Дневниот центар беше видлива кај сите учесници и
домаќини и гости, а секако бенефит се и научените работи за работата на Дневниот центар, новите
познанства и сознанијата од нашата историја кои се дел од градот Прилеп. Уште еден позитивиен
момент беше и прошетката низ центарот на градот, па така да присутните имаа можност да
прошетаат по продавниците и кафулињата.
Ваквите активности се од големо значење и придонесуваат за подобрување на социјализацијата,
стекнување нови знаења на децата, а најмногу од се кај сите ќе останат долго сеќавањата на
прекрасно поминатиот ден.

ПОМОШ ВО СЕЛО СЛИВНИК

Да се помогне секогаш кога е најнеопходно и најпотребно.
И покрај тоа што акцијата на учениците од подрачното
училиште Тодор Јанев село Мелница не беше вака
насловена, очигледно дека учениците членови на
Основната организација на Црвениот крст при ова
училиште, со својот детски ентузијазам и голема хуманост,
успеаја да обезбедат 2000,00 денари со кои беа
обезбедени
неопходни
прехранбени
продукти.
Истовремено беа собрани шест пакети со облека и обувки.
Хуманитарната помош со посредство на Црвен крст Велес
беше дистибуирана до семејството од село Сливник чија
што куќа неодамна беше опожарена.

ЦРВЕН КРСТ СТРУГА
КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА
На 29 октомври Општинската организација на Црвен крст
Струга заедно со екипа од трансфузиолигија при Завод за
нефрологија
организираше
крводарителска
акција
во
Полициска станица Струга. Во оваа акција учествуваа дарители
вработени во МВР при полициска станица Струга, а својата
хуманост дарувајќи крв ја покажаа 16 крводарители.

