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МЕЃУНАРОДНО ДВИЖЕЊЕ НА ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА

МОЌТА НА
ХУМАНОСТА

Историјата на Црвениот крст е поврзана со ужасите на во
ените конфликти, страдањата на човекот и потребата од
давање помош и воспоставување хуман однос. Сликите
на ужасот кај Солферино во 1859 година во северна Ита
лија, непосредната вклученост на Анри Динан во органи
зирање помош за настраданите, што го опиша во својата
книга “Сеќавања за Солферино”, го отворија патот на ху
маното движење, кое денес вклучува околу 130 милиони
волонтери во целиот свет.
Пораките за универзален меѓународен пристап, односно
принципите за организирање подоцна, од Црвениот крст
ги презедоа и Обединетите нации. Од 1994 година, Меѓу
народната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесе
чина, има постојан набљудувач во Генералното Собрание
на Обединетите нации.

КОЈ ГО СОЧИНУВА ДВИЖЕЊЕТО?
Меѓународен Комитет на Црвен крст, формиран во
1863 година, е независна, неутрална и непристрасна ху
манитарна институција, промотор на Меѓународното ху
манитарно право во чија основа се Женевските Конвен
ции од 1949 година и Дополнителните Протоколи од 1977
година. Во рамките на мандатот, во време на вооружени
внатрешни и меѓународни конфликти и внатрешни неми
ри, негови задачи се обезбедување помош и заштита на
воените и цивилни жртви, посета на воени заробеници,
воспоставување на семејни врски, обезбедување на ос
новните потреби за живот за цивилите во вооружен кон
фликт и ширење на знаењата за хуманитарното право,
контрола и негово почитување.
Националните друштва на Црвен крст и Црвена полу
месечина, дејствуваат во своите земји, со активности на
хуманитарен план, преку програми за подготвеност при
катастрофи, здравствена и социјална грижа во заедница
та, обука и активности по прва помош, крводарителство,
превентивни здравствени активности, младински актив
ности и дисеминација на Меѓународното хуманитарно
право.
Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена
полумесечина, основана во 1919 година, работи за за
јакнување на капацитетите на Националните друштва за
ефикасно спроведување на нивните активности на здрав
ствен и социјален план и за активности за подготвеност и
дејствување во случај на катастрофи. Ја координира и на
сочува меѓународната помош која ја обезбедува Движе
њето за жртвите од природни и технолошки катастрофи
и ја поттикнува хуманитарната работа на Националните
друштва за подобрување на состојбата на најзагрозените
лица.

ОБРАЌАЊЕ

ЧЕКОРИМЕ
ЗАЕДНО

Ако времето е сведок на случувањата, тогаш деце
ниските интензивни програмски активности на Цр
вениот крст на Република Македонија се доказ за ис
кажаната силна доверба во принципите и целите на
хуманата мисија на нашето национално друштво.
Годинава одбележуваме два големи јубилеи на орга
низацијата - 70 години од формирањето на Црвениот
крст на Република Македонија и 20 години од меѓу
народното признавање и приемот во Меѓународното
Движење на Црвен крст и Црвена полумесечина.
Се сеќаваме на годините кои поминаа, на многуте во
лонтери и вработени кои оставија траги преку своите
дела во нашата организација. Се сеќаваме и ги одбе
лежуваме нашите постигнувања и дела за унапреду
вање на добросостојбата на граѓаните на Република
Македонија и пошироко.
Истовремено, стоиме исправени и подготвени да се
справиме со нови предизвици. А предизвиците за
нас претставуваат поттик и мотивација да бидеме уш
те поуспешни и да изградиме модерна организација
со цел да бидеме поефикасни, подобри, за да обезбе
дуваме квалитетни и навремени услуги за поддршка
и помош за лица кои се нашле во незавидна состојба
како резултат на елементарна несреќа, сиромаштија,
хендикеп, губење на својот имот како резултат на ка
тастрофа, лица раздвоени од семејството, лица изло
жени на најразлични здравствени и социјални ризи
ци и други категории на корисници на наши услуги.
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Силата на нашата организација која е прво сертифи
цирано национално друштво во Движењето е што
знаеме како да мобилизираме ефикасна поддршка
за справување со различни хуманитарни предиз
вици и заштита на здравјето и животот на граѓаните
на Република Македонија и пошироко. Тоа успешно
го правиме со нашите партнери од Меѓународното
Движење на Црвен крст и Црвена полумесечина, со
корпоративниот сектор, граѓанскиот сектор, со др
жавните институции и поддршката на граѓаните на
Република Македонија.
Постојано се трудиме да ги инспирираме луѓето за
вредностите на волонтирањето и ангажманот во Цр
вениот крст за да бидеме поблиску до ранливото на
селение во локалните заедници. А тие секогаш може
да сметаат на нас, исто онака како и пред 70 години
кога за прв пат Црвениот крст на Република Македо
нија беше формиран како организација во нашата др
жава.
Ги покануваме сите читатели да бидат дел од наше
то големо семејство на црвенокрсташи и заедно да ги
пишуваме новите хумани страници од историјата на
Црвениот крст на Република Македонија.

Д-р Милчо Трајков
Претседател
Црвен крст на република Македонија

ЧЕСТ ИТК А

Драги хуманисти,
Црвениот крст се роди од хуманоста како дла
бока почит кон човековиот живот, неговата уни
катност и неповторливост. Тој е израз на наша
верба во човечноста, нашата љубов кон другите,
надежта за посветла иднина и општествена бла
госостојба.
Оваа година заедно одбележуваме седум деце
нии од формирањето и успешното дејствување
на Црвениот крст на Република Македонија. Вис
тинскиот пријател се препознава во најтешки
те мигови. Во такво време се роди и идејата за
нашиот Црвен крст - веднаш по Втората светска
војна, кога на луѓето им била неопходна солидар
ност и заемна помош и поддршка во надминува
њето на огромните трауми.
Нашиот Црвен крст будно го следи развојот на
македонската држава, постојано приспособувај
ќи ги своите приоритети и задачи на потребите
што ги имаме и предизвиците со кои се соочу
ваме. И при несреќи предизвикани од човекот и
при природни непогоди и катастрофи, македон
ските граѓани секогаш можеле и можат да смета
ат на несебичната морална и материјална поддр
шка на Црвениот крст.
И покрај неколкуте Нобелови награди за мир,
и покрај бројните престижни национални и ме
ѓународни признанија, најголемата награда за
генерациите членови и волонтери во Меѓуна
родното Движење на Црвениот крст и Црвената
полумесечина во Македонија и ширум светот е
свеста за спасените животи и за ублажените бол
ки. Нема ништо поблагодарно од тоа да им се по
мага на беспомошните, да се нахранат гладните,
да се охрабруваат обесхрабрените, а на марги
нализираните да им се обнови достоинството на
нивната човечка личност.
Не смееме да чекаме големи трагедии за да би
деме солидарни. Како редовен крводарител све
сен сум дека солидарноста се живее секојдневно.
Иако започнува со навидум мали дела, солидар
носта дава големи резултати. Секој од нас во себе

носи чувство за должност да му помогне на оној што има
потреба. Благодарение на организациите како Црвениот
крст, нашите поединечни желби и напори прераснуваат
во колективна свест, којашто води единствено кон заед
нички напредок.
Со гордост зборуваме за делата на членовите и волонте
рите на Црвениот крст, кои нé поттикнуваат да се престиг
нуваме во добрина.
Затоа, дозволете ми во име на сите граѓани на Републи
ка Македонија да го честитам јубилејот на Црвениот крст.
Заедно да прославиме 70 години успешно справување со
предизвиците на денешнината, и уште долги години заед
но да го одбележуваме овој ден.
Д-р Ѓорге Иванов
Претседател на Република Македонија
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ИНТЕРВЈУ
Д-Р САИТ САИТИ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦРВЕН КРСТ НА РМ

НАЦИОНАЛНОТО ДРУШТВО Е МОДЕРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ПОСТОЈАНО ГИ СЛЕДИ
НОВИТЕ ТРЕНДОВИ!

Валентина Колеска

Јубилеите се секогаш мотив да се навратиме на ми
натото, да се потсетиме на постигнатото, но и да раз
мислиме за предизвиците кои не очекуваат во иднина.
Седумдесет годишниот јубилеј на Црвениот крст на Ре
публика Македонија беше повод да поразговараме со
Генералниот секретар на Црвениот крст на Република
Македонија, д-р Саит Саити.
Пред да започнеме со потсетување за конкретните
резултати кои оставиле белег на Вашето досегаш
но работење, ќе сакате ли да ни ја откриете Вашата
приказна врзана за почетоците во движењето на
Црвениот крст?
Со задоволство се навраќам на сеќавањата за моите
почетоци во Црвениот крст. Започнав секако во мо
јата матична општинска организација, Црвениот крст
Карпош, од 1985 година како член на Собранието, а
веќе од 1990 и член на Собранието на Црвениот крст
на град Скопје, каде еден период бев и претседател
на организацијата. Во периодот на мојот волонтерски
ангажман, ја извршував и функцијата потпретседател
на Црвениот крст на РМ, се до 2005-та година, кога за
почнав со професионалната работа во организацијата,
како Генерален секретар.
Во пресрет на 70 годишниот јубилеј на Црвениот крст
на РМ, ја имам можноста да говорам и за мојот личен
јубилеј во Црвениот крст - триесет години исполнети
со безброј предизвици и научени лекции. Можам сло
бодно да кажам дека посветеноста на организација ка
ко што е Црвениот крст во голема мера помага полес
но да ги осознаеш вредностите и целите во животот.
Од 2005 година сте Генерален секретар на Црве
ниот крст на Република Македонија. Како ја оце
нувате севкупната состојба во организацијата и
дали сте задоволен од постигнатото?
Кога зборувам за постигнувањата и за резултатите,
секогаш се навраќам на целите кои како национално
друштво си ги имаме поставено. Голем број на пре
дизвици во изминатиот период, направија Црвениот
крст на РМ да биде препознатлив и позитивно оценет
преку реализираните активности на планот на зашти
тата на животот и добрата на човекот и зајакнување на
активностите за опоравување од катастрофи и кризни
состојби, унапредување на здравјето и безбедниот жи
вот на луѓето и унапредување на социјалната вклуче
ност и култура на ненасилство и мир, како стратешки
цели на организацијата. Големо внимание посветивме
на развојот на националното друштво во модерна ор
ганизација која постојано ги следи новите трендови во
Движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечи
на, а многу често претставувавме и пример за другите
национални друштва во спроведувањето на одредени
активности и програми. Во оваа прилика сакам да ис
такнам дека развојот на националното друштво оди во
нагорна линија и лично сум задоволен од постигнато
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то, како предуслов за уште поголеми идни залагања.
Еден дел од Вашето управување со организацијата
беше и реализацијата на проектот за интензивна
надградба на капацитетите, финансиран од стра
на на Меѓународната Федерација на Црвен крст и
Црвена полумесечина. Какви се придобивките од
проектот, со оглед на тоа што истиот се реализира
ше три години?
Проектот се реализираше во Црвениот крст на РМ од
2009 до 2011 година и истиот придонесе за развојот
на материјално-техничките и кадровски капацитети
на општинско и национално ниво, овозможувај ќи му
на Црвениот крст на Република Македонија успешно
да се справи со предизвиците со кои се соочува ран
ливото население во локалните заедници. Проектните
активности се имплементираа во три програмски об
ласти и тоа: градење на ефикасен информативен ме
наџмент систем, менаџмент на волонтери и вработени
и мобилизирање на фондови, а во реализацијата на
активностите беа вклучени сите 34 општински органи
зации и Црвениот крст на град Скопје.
Во изминатиот период посветивте големо внима
ние на стратешкото планирање на активностите
во организацијата. Какви се резултатите од вак
виот, дологорочен начин на планирање на рабо
тата на националното друштво?
Подготовката на Стратегијата 2020 на Црвениот крст
на РМ, значеше еден поинаков начин на планирање
и поставување на приоритети во работењето. Целите
кои беа поставени со Стратегијата 2020, ја наметнаа
потребата од програмско стратешко планирање, на
што во изминатите неколку години посветивме голе
мо внимание и изработивме повеќе вакви документи
по дејности. Би сакал само да истакнам дека ваквиот
начин на планирање се покажа како многу успешна
алатка за дефинирање на насоките по кои ќе делуваме
во иднина.
Проценката и анализата на работењето на цело
купната структура во Црвениот крст на Републи
ка Македонија, ја направи организацијата пре
познатлива во Движењето на Црвениот крст и
Црвената полумесечина. Успевате ли да се спра
вивте со предизвиците?
За секоја организација мошне значајно е да се разгле
даат и анализираат предизвиците со кои се соочува во
дејствувањето, но исто така и новите трендови кои се
рефлектираат во работењето. Токму затоа, започнувај
ќи од 2006 година, на наша иницијатива, а со поддршка
на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена
полумесечина, започна процесот на процена и анали
за на работата на структурните делови на национал
ното друштво. Овој процес досега имаше три фази кои
резултираа со одредени препораки врз основа на кои
беа превземени повеќе мерки и активности за надми
нување на одредени недостатоци и состојби во рабо
тењето на организацијата.
Процесот на сертификација на националното
друштво, спроведен од страна на Меѓународната
Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина,
секако дека е еден од настаните кои го одбележаа
изминатиов период. Кога ќе го добиете сертифика
тот?

и Црвена полумесечина, започна во 2011 година, кога
Црвениот крст на РМ се вклучи во пилот фазата. Глав
ната цел на процесот беше да им се овозможи на наци
оналните друштва да ги проценат своите капацитети
и работа, со цел да се утврдат најдобрите пристапи за
самостоен развој, како и да се даде потврда за оние на
ционални друштва кои имаат постигнато високо ниво
на компетентност. Со задоволство можам да истакнам
дека по долготрајниот процес, кој се реализираше во
повеќе фази, Црвениот крст на Република Македонија
успешно го помина процесот на сертификација и стана
прво сертифицирано национално друштво со оценка
*за пример*. Сертификатот се очекува да биде свече
но предаден на националното друштво на Генерално
то собрание на Меѓународната Федерација, кое ќе се
одржи во ноември 2015 година.
Во последниве неколку години за препознавање
се активностите за мобилизирање на фондови за
реализација на програмските активности на ор
ганизацијата. Значителни се успесите кои на овој
план се постигнати во соработката со корпоратив
ниот сектор. Сметате ли дека успеавте да ја поттик
нете општествената одговорност кај компаниите?
Позитивните искуства во работењето со успешни
те компании во државава, покажаа дека компаниите
имаат интерес и дека се подготвени за соработка и
поддршка во организирање и спроведување на кам
пањи и акции на Црвениот крст. Определбите кои
произлегуваат како резултат на новите политики во
областа на мобилизирање ресурси и фондови од кор
поративниот сектор, Црвениот крст на РМ направи
внатрешна реорганизација со цел поорганизирано да
пристапи во искористувањето на сопствените капаци
тети и можности и истите да ги стави во функција како
сериозен партнер на компаниите, во имплементација
на заеднички социјално корисни општествени прог
рами, за подобрување на квалитетот на животот на
ранливото население во заедниците. Од досегашните
реализирани заеднички проекти со компаниите во Ре
публика Македонија и направената евалуација на им
плементираните активности, може да се нотираат по
зитивни ефекти и задоволство на крајните корисници.
Минатата година Црвениот крст на РМ реализи
раше голема операција за помош на загрозеното
население од поплавите во Србија и БиХ, а поче
токот на оваа година го одбележаа слични актив
ности со поплавите во нашата држава. Задоволен
ли сте од ефикасноста на националното друштво?
Природните катастрофи кои во изминатата година ги
зафатија Србија, БиХ и Хрватска, како и поплавите во
нашата држава оваа година, беа голем предизвик, но
и тест за националното друштво. Тоа што досега беше
дел од нашите планирања и вежбовни активности на
планот на одговор и дејствување во случај на катас
трофи, овој пат го покажавме и во пракса. Црвениот
крст на РМ, можам слободно да констатирам дека во
обата случаи се покажа како достоен партнер на држа
вата при санирање на последици од вакви катастро
фи. Во многу наврати во изминатиов период нагласив,
а сакам и сега да ја истакнам одличната соработка со
државните институции кои во вакви вонредни ситуа
ции се активни на теренот, но во исто време сакам да
проговорам за високата свест кај населението и кај
компаниите во Република Македонија да помогнат и
да се јават на апелите на Црвениот крст на РМ.

Процесот за сертифицирање на организациските ка
пацитети на националните друштва, инициран од
страна на Меѓународната Федерација на Црвен крст
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УСПЕШНО ПОМИНАТ ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЈА

СИЛНО НАЦИОНАЛНО ДРУШТВО

ВО СЕМЕЈСТВОТО НА МЕЃУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЈА
Сашо Талески

Црвениот крст на Република Македонија успешно го
помина процесот на сертификација, со што од Меѓу
народната Федерација и официјално ја доби титулата
силно национално друштво. Сертификатот се очеку
ва да биде свечено предаден на Генералното собра
ние кое ќе се одржи во ноември, годинава.
Патот до добивањето на овој значаен документ пот
пишан од страна на Меѓународната Федерација на
Црвен крст и Црвена полумесечина беше макотрпен
и систематичен, а процесот доготраен и спроведен
од октомври 2011 година до март 2014 година.
Главната цел на процесот за организациска процена
на капацитети и сертификација е да им се овозможи
на националните друштва да ги проценат своите ка
пацитети и работа за да се утврдат најдобрите прис
тапи за самостоен развој, како и да се даде потврда
за оние национални друштва кои имаат постигнато
високо ниво на компетентност.
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Процесот за организациска процена на капацитети и
сертификација е комплексен процес составен од два
посебни процени. Едната е самопроценка, а другата
е проценка од надворешен тим. И двата резултати се
придружени со сеопфатни сетови на организациско
- развојни интервенции, скроени да укажат на специ
фични дефицитарни капацитети кои се идентифику
ваат за време на процените.

		
		

ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА НАДВОРЕШНИОТ ТИМ ЗА ПРОЦЕНА

(извадоци од финалниот извештај на Меѓународната Федерација во кои се прикажани
резултатите од двете спроведени проценки, заедно со препораката за сертифицирање
на Црвениот крст на Република Македонија)

Фаза 1

Фаза 2

Позитивна оцена за сите атрибути во работењето

Постојано инвестирање во одличната комуника
ција

На почетокот од сертрификацијата, тимот на Меѓуна
родната Федерација ги посети општинските органи
зации Скопје, Охрид и Куманово, со цел да ги процени
капацитетите и работата, за да ги утврди најдобрите
пристапи за личен развој.
Тогаш, Црвениот крст доби позитивна оцена за сите
88 атрибути за успешност во работењето, што беше
доказ дека Националното друштво е добро фокусира
но, има добра организациска култура и добро дефи
нирани внатрешни системи.

Надворешната проценка, спроведена во Скопје има
ше за цел, покрај капацитетите на Националното дру
штво, да разгледа и други елементи како што е него
вото функционирање во национален контекст. Оваа
проценка е дизајнирана за да се одмери влијанието
од работата на Националното друштво во четири раз
лични димензии: внатрешна кохезија, релевантен из
бор, оптимален квалитет и оптимален опсег на услуги.
Внатрешната кохезија во прв ред се однесува на очиг
ледната топла и непосредна комуникација и односи
на сите нивоа на Националното друштво, од раковод
ството, преку управата и вработените до волонтери
те и младите. Се карактеризира со слободна и лесна
размена и почитување на мултикултурната историја
и разновидност која постои во македонското општес
тво. Видливата кохезија се потпира на силната култу
ра за споделување на заедничка визија во однос на
идентитетот и иднината на друштвото и постојаното
инвестирање во одличната комуникација.
Сите документи се донесуваат преку јавна дебата
каде членовите и волонтерите имаат можност да ги
искажат своите ставови и мислења. Документите се
публикуваат на три јазици и се споделуваат со си
те партнери, се постираат на интернет страната на

ХУМАНИ МЕРИДИЈАНИ | 2015 |

9

ЦКРМ. Уште 11 Општински организации имаат сво
и интернет страни, а исто така се издава и неделен
електронски весник кој се дистрибуира на 70.000
е-маил адреси.
Генералниот секретар истакнува дека успехот се дол
жи на редовната и отворена комуникација на сите ни
воа во националното друштво како и со партнерите
и јавноста.
Изборот на Црвениот крст на Република Македонија
на релевантни услуги е втората компонента на успе
хот. Проектите се фокусирани на приоритетните пот
реби на ранливото население со кои се обезбедува
поддршка за клучните потреби во заедниците во со
работка со локалните власти и други релевантни пар
тнери. Идентификација на потреби се прави преку
систематската проценка на целните групи. Одличен
пример за успехот на овој процес може да се види во
Дневните центри за стари лица и Пунктот за бездом
ници.
Како понатамошен доказ за силната релевантност на
работата на ЦКРМ во општественото опкружување
е силната соработка со различни владини субјекти.
Националното друштво соработува со Владата на РМ
и е член на шест различни владини тела. Повеќе ми
нистри, па и самиот Премиер со гордост членуваат во
Националното друштво што само по себе зборува за
угледот на организацијата.
Општинските организации на ЦКРМ исто така учес
твуваат во структурите на локалните власти на локал
но ниво, а активно е членството и во неколку нацио
нални мрежи во граѓанскиот сектор кои имаат за цел
да ги координираат активностите во одредени облас
ти како што се на пример климатските промени, ХИВ/
СИДА и ТБ.
Оптималниот квалитет на услуги Црвениот крст на
РМ го обезбедува преку двоен пристап. Постои силна
култура за мониторинг и евалуација преку кои се вр
ши преглед и годишна евалуација на програмите на
национално на национално и локално ниво. Се прави
годишна ревизија од страна на централата и општин
ските организации.

Сите планови за работа се споредуваат и анализира
ат согласно со остварените резултати во претходната
година и целите утврдени за тековната година. Резул
татите од работата се презентираат на јавноста. Пок
рај културата за мониторинг и евалуација, ЦКРМ го
следи и проверува квалитетот на своите услуги преку
редовно испитување на мислењето на корисниците
на услуги.
Квалитетот на работата, исто така е изразен во вос
поставени партнерства и доделени признанија. Два
од водечките лидери во корпоративниот сектор во
Македонија - ЕВН и Алкалоид како и лично министе
рот за труд и социјална политика изразија длабоко
задоволство и благодарност за соработката со ЦКРМ.
Потврда за квалитетот на работата е и долгогодишно
то партнерство со УНХЦР, Глобалниот Фонд, УНДП...
Во 2012 година, Црвениот крст е добитник на годиш
ното признание за филантропија и општествена одго
ворност доделено од Центарот за Институционален
Развој, а двајца волонтери се препознати како хумани
тарни лидери во земјата од страна на Владата на РМ.
Конечно, определбата за зголемување на опсегот на
услуги е евидентна на повеќе нивоа преку заложбата
за идентификување и реплицирање на успешни ус
луги како што се: лидер во сферата на унапредување
на крводарителство, обезбедување на обуки по прва
помош за кандидати за возачи, водечка улога во сфе
рата на спасување на планина и безбедност на вода.
Специфичните услуги за подигање на свеста за само
заштита од катастрофи се присутни во целата земја, а
за време на ладни и топлотни бранови волонтерите
на Црвениот крст обезбедуваат поддршка преку дис
трибуирање на вода, засолниште, хуманитарни паке
ти и информативен материјал.
Црвениот крст е признат како водечка организација
во земјата на хуманитарен план и се издвојува како
примарен партнер на Владата меѓу 5.000 организа
ции, фондации и асоцијации кои се активни во Маке
донија. Исто така е прв избор и на корпоративниот
сектор кога станува збор за имплементација на актив
ности за општествена корпоративна одговорност.

ПРЕПОРАКА
По сеопфатното прегледување на доказите поднесени
од страна на Црвениот крст на Република Македони
ја, надворешниот тим за процена му препорачува на
Комитетот за Усогласеност и Посредување на Меѓуна
родната Федерација да го прогласи Црвениот крст на
Република Македонија за Прво сертифицирано наци
онално друштво со оценка “за пример”.
10
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МОБИЛИЗАЦИЈА ВО ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО МАКЕДОНИЈА

ПРВИ ЗА ПОМОШ НА
НАСТРАДАНИТЕ ОД ПОПЛАВИ

Љупка Петковска

Поплавени домови, подруми и стотици хекта
ри земјоделско земјиште, разурнати мостови и
далноводи, поради кои неколку населени места
останаа без струја. Вака изгледаше Македонија
по поројните врнежи од дожд и зголемениот
водостој на реките во земјата, кои во јануари и
февруари 2015 година, направија големи штети
во селата и градовите и уништија плодни повр
шини во неколку региони во земјата. Најмногу
настрада населението во Источна Македонија,
пелагонискиот, полошкиот регион, како други
делови на земјата. Во дел од поплавените под
рачја, водата за пиење беше загадена, за што
државните институции упатија препораки за
забрана за пиење поради ширењето на зараз
ни болести.
Црвениот крст на РМ согласно сопствените ка
пацитети, веднаш се вклучи во санирањето на
последиците од поплавите, за што на најпого
дените семејства дистрибуираше помош во
храна, средства за хигиена, ќебиња, душеци и
флаширана вода за пиење.
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Од страна на Координативното тело за справува
ње со кризни состојби на Република Македонија,
Црвениот крст на РМ беше определен за коор
динирање на хуманитарната акција за помош на
настраданото население од поплавените подрач
ја. За таа цел на 3.февруари, Министерот за труд
и социјална политика и Генералниот секретар на
Црвениот крст на РМ ја информираа јавноста за
презементите активности за помош на настрада
ното население, а објавија и старт за хуманитарна
акција за обезбедување на помош во вода за пие
ње, средства за хигиена и средства за дезинфекци
ја. Беше отворен и повик за собирање на парични
средства преку сметката на Фондот на солидар
ност, како и преку донаторските телефони од три
те оператори во земјата.

Помош за настраданите семејства од поплавените
подрачја обезбедена е и од Меѓународната феде
рација на Црвениот крст и Црвената полумесечи
на за што преку DREF операцијата одобрен е Итен
план за акција. Од страна на UNFPA најавена е до
нација на 2.400 пакети со средства за хигиена која
со помош општинските организации ја дистрибуи
раа во соработка со центрите за јавно здравје.

Активностите за обезбедување хуманитарната по
мош се реализираше во соработка со владините
институции, компании и граѓаните. Во акцијата го
лем придонес имаа и волонтерите на општинските
организации за пакување и дистрибуција на по
мошта. Донациите во вода за пиење и средства за
хигиена, компаниите ги предаваа во централниот
магацин на Црвениот крст на РМ и вршеа логис
тичка поддршка за транспортирање до општин
ските организации.

Според информациите добиени од 15 општински
организации евидентирани се вкупно 734 настра
дани семејства од поплавите на кои им е потребна
помош.

Интерес за помош на настраданите пројавија наци
оналните друштва на Црвениот крст Србија, Црна
Гора, БиХ и Словенија, а солидарност со своите со
народници покажаа и иселениците од дијаспората.
Во првиот период Црвениот крст дистрибуираше
вкупно 382 тони вода за пиење, 1.026 пакети со
прехранбени артикли, 1.047 пакети со средства за
хигиена, 2.582 кебиња, 425 пара гумени чизми, 100
душеци и 780 литри дизентал. Со хуманитарната
помош опфатени беа над 600 семејства од попла
вените подрачја.
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За помош на настраданото население, Министер
ството за труд и социјална политика во соработка
со Црвениот крст на РМ на локално ниво форми
раа заеднички тимови во кои се вклучени и прет
ставници на локалните самоуправи за проценка на
потребите на настраданото население од поплаве
ните подрачја.

Заклучно со 25 февруари 2015 го
дина на трите донаторски телефони
обезбедени се вкупно: 9.219.860 де
нари. На сметк ата на Фондот на со
лидарност на Црвениот крст на РМ
уплатени се вкупно 3.669.377 дена
ри. Средс твата наменски ќе бидат
реализирани согласно проценк ата
за задоволување на приоритетните
потреби на настраданото население
од поплавите.

СОЛИДАРНОСТ И ХУМАНОСТ

Им помогнавме
на поплавените во
Србија, БиХ и
Хрватска
Али Самет

Солидарноста и хуманоста се покажаа на дело во
мај 2014 година кога соседна Србија како и БиХ,
беа зафатени со интензивни поројни дождови
кои доведоа до излевање на реките од речни
те корита, оштетија брани и предизвикаа бројни
последици на инфраструктурата, земјоделските
посеви а жителите во неколку региони останаа
без покрив на главата. Црвениот крст на Републи
ка Македонија веднаш стапи во контакт со Црве
ниот крст на Србија и Црвениот крст на БиХ, како
и со амбасадите на двете држави во Македонија
и понуди помош во тимови и опрема за спасува
ње, како гумени чамци, спасители на вода, тим за
проценка за хуманитарните потреби на населе
нието и тим со мобилна станица за прочистување
на вода.
Црвениот крст упати апел до граѓаните, корпора
тивниот сектор, институциите, граѓанските здруже
нија и медиумите за организирање на хуманитар
ни акции за собирање на помош за настраданото
население и на Хрватска која исто така имаше
проблеми со поплавени подрачја.
За настраданите во Србија беа испратени вкупно
27 камиони со 560.560 килограми хуманитарна
помош во вредност од 9.969.363 денари, однос
но 162.198 евра. На сметката на Црвениот крст на
Србија за поддршка на настраданото население
од поплавите беа префрлени 164.188 евра.
За настраданото население од поплавите во БиХ
се испратени 23 камиони со 421.916 килограми
хуманитарна помош во вредност од 12.442.194
денари, односно 202.382 евра.
На сметката на Црвениот крст на БиХ за поддр
шка на настраданото население од поплавите беа
префрлени 157.650 евра. На сметката на Црвени
от крст на Хрватска префрлени беа 3.593 евра.
Солидарноста и хуманоста се покажаа на дело и
за настраданите рудари во Република Турција ка
де Црвениот крст на Република Македонија упла
ти 1.000.000 денари во Турската полумесечина.
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ЗАЕДНИЧКИ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА

НОВИ МЕТОДИ
ЗА ПОМОШ НА
РАНЛИВИТЕ ГРУПИ
Љупка Петковска
Следејќи ги актуелните промени во општеството и во
зависност од потребите на ранливите целни групи, Цр
вениот крст на Република Македонија во рамките на
социјално – хуманитарната дејност ги дефинира своите
правци на дејствување и планирање на социјалните ус
луги, ги развива постојните форми и методи за работа
и утврдува нови.
Една од значајните методи за работа е програмата „За
еднички развој на заедницата - ЗРЗ“ која започна да се
спроведува во 2002 година со поддршка на Меѓународ
ната федерација на Црвениот крст и Црвената полуме
сечина. Од 2003 година до денес оваа програма е ко
ординирана и се развива од страна на Црвениот крст
на РМ.
Во изминатите четиринаесет години реализирани се
многубројни активности како што се социјални клу
бови, здравствена едукација на населението, обуки за
занаети, курсеви за изучување на компјутери, јазици,
еколошки активности, описменување на населението,
развој на инфраструктурата во заедниците и друго, на
менети ромската заедница. Проектните активности беа
поддржани од Меѓународната федерација, Норвешки
от Црвен крст, Германскиот Црвен крст, а од 2012 годи
на интерес за поддршка на вакви проектни активности
има и кај домашните компании. ЕВН Македонија го фи
нансираше ЗРЗ проектот „Центар за поддршка на мла
ди“ кој е отворен во заедница во Општина Шуто Ориза
ри и функционира преку Црвениот крст на град Скопје.
Со проектот „Заеднички развој на заедницата” се обез
беди поддршка за зајакнување на капацитетите на ран
ливите целни групи за подобра социјална интеграција
во заедниците. Проектот придонесе подобро да се раз
бере ранливоста, помогна да се идентификуваат локал
ните капацитети, како и овозможи да се изгради пар
тнерство со ранливите лица, граѓанските здруженија,
владините институции и претпријатија за подобрува
ње на квалитетот на живот на ранливото население во
заедниците.
Во досегашната реализација на ЗРЗ програмата инвол
вирани се вкупно 23 општински организации на Црвен
крст кои успешно го имплементирале целиот процес
преку микро проекти за развој на заедниците во кои
живее ранливо ромско население.
Преку реализација на оваа програма всушност се пос
тигнува да се развие смисолот на заедништво на де
лување на членовите во заедниците. Од досегашното
искуство од имплементацијата, ЗРЗ се потврди како ус
пешна методологија која може да се примени не само
во социјално-хуманитарните активности, туку и во дру
гите програми на организацијата на Црвениот крст на
РМ.
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ЗРЗ како развојно средство ќе се настојува и во иднина
пошироко да се применува во националното друштво
во земјата.

МЛАДИТЕ ВОЛОНТЕРИ

Ја подобруваат сегашноста, работат
на уште подобра иднина
Владимир Вукелиќ
Младите со своите ставови, иницијативи и дела во
активностите се повеќе го привлекуваат внимание
то на сите нивоа од работата на Црвениот крст на Ре
публика Македонија, па и воопшто во Движењето на
Црвениот крст и Црвената полумесечина. Речиси и не
може да се замисли активност, проект или интервен
ција во која не се вклучени млади лица. Синтагмата
„Младите се иднината!“ се смени со зборовите „Мла
дите се сегашноста!“.
А оваа појава не се должи само на возраста. Модер
ните трендови во технологијата, науката, социјално
то опкружување, образованието и воопшто темпото
на живеење сами по себе наметнаа нови стандарди
кај младите лица во нивното секојдневие. Дневна
та рутина се менува. Пазарот на труд се менува. По
барувачката и понудата за работна сила се менува.
Конкуренцијата се зголемува. Благодарение на овие
трендови и потенцијалот кај младите волонтери се
зголемува. Младите се пообразовани, постручни и
повлијателни од кога и да е.
Во февруари 2015 година на Младинскиот форум на
Обединетите нации Генералниот секретар Бан Ки
Мун рече „Оваа генерација на млади луѓе го има по
тенцијалот да стави крај на сиромаштијата и да биде
последна генерација која ќе ги избегне најлошите
ефекти од климатските промени“.

Црвениот крст на Република Македонија е позитивен
пример на организација која се потпира врз потен
цијалот на младите. Во изминатата година на соци
јалните мрежи и во медиумите доминираа прилози
и фотографии на активностите на Црвениот крст кои
во најголем дел беа реализирани од млади лица. А
уште поголем е и бројот на заинтересирани лица за
вклучување во хуманитарните активности. Затоа ор
ганизацијата и понатаму продолжува со својата опре
делба да биде средина во која младите ќе можат да
се чувствуваат пријатно и ќе ги имаат сите потребни
услови за достигнување на хуманите цели.
Младинската вклученост е од големо значење за за
јакнување на Националните друштва, а од тука и за
волонтерството е значајно вклучувањето на децата,
адолесцентите и младите возрасни лица. Обезбеду
вањето на обуки и можности за едукација, зајакну
вање и создавање на средини кои овозможуваат се
исто така значајни. Само добро обучените, млади кои
знаат и можат да дејствуваат ја заземат својата уло
га на агенти за промена во заедниците. Преку својата
структурна поставеност во Националното друштво
постои јасно дефинирана позиција на младите која
овозможува почит, иницијатива, поддршка и акција.
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ИСКУСТВА

ЦРВЕН КРСТ ВО АКЦИЈА-ПРОМОЦИЈА
Александра Ристовски
ПХВ недела која се одбележува секоја година од 21
до 27 Септември. Во 2014 година се организираше
заедничко танцување во кое учествуваа околу 1.400
младинци кои во ритамот на истата музика ја пре
цу
ва
несуваа порака „Заедно живемее заедно тан
ме“. Во 2013 година се организираше ТВ шоу преку
кои младите го презентираа својот јазик, културата
и обичаиите, а пак во 2012 година на тема: “Погодете
кој доаѓа на вечера“ младите подготвија театарска
претстава.

Ален Осман, ПХВ дисеминатор
Хуманите вредности ги прават младите активни и
подготвени да се сменат себеси
Програмата на Црвен крст “Во акција - промоција
на хумани вредности“, им овозможува на младите
да се приклучат во изработка на мини проекти за
добробит на заедницата, да бидат активни и да се
сменат себеси. Им овозможува да ги изразат своите
идеи за поддршка на социјално загрозените целни
групи, хендикепирани лица, маргинализирани гру
пи и други и сето тоа под тема „Препознавање на
различностите“.
Преку програмата, младите од различни етнички за
едници имаат можност да се запознаат и да градат
комуникациски канал во кој може да ја промовираат
културата како систем од вредности. За младите ова
е ретка можност во која може да се запознаат едни со
други, заеднички да работат за интересите на целата
зедница. Како резултат на овој сегмент воведена е и
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Програмата ја води тим составен од 30 инструктори кои
се на различна возраст, различна етничка припадност,
од различи градови и различни професии. Тие се
добро обучени за да даваат унифицирани обуки во
секоја општинска организација, на секоја нова група
на млади. И така, наназад во последниве 16 години,
сите заедно здружени со цел, поквалитетни обуки,
по
квалитетни проекти и поквалитетно едуцирано
млади кои ќе ја превземаат иницијативата за поква
литетна иднина.
Весна ТЕРЗИОСКА, ПХВ инструктор:
Создавање на генерации кои ќе го направат
светот подобро место за живеење

НА ХУМАНИ ВРЕДНОСТИ
Промоција на хуманите вредоности-ПХВ е исклучи
телно ретка можност за квалитетно растење и соз
ревање на една личност, форма за организирано ко
ристење на слободното време, притоа помагајќи на
заедницата. Тоа е програма што нуди знаења, развива
вештини, поттикнува активен пристап кон животот,
буди хумани вредности, предизвикува позитивни
промени секаде, секогаш, секому... Промената што
ја носи ПХВ треба секој да ја доживее, бидејќи после
тоа станува друга, подобра личност. ПХВ е надеж за
создавање генерации кои ќе го направат светот по
добро место за живеење“.
Да се промени дневната рутина на младите луѓе, да се
тргнат од компјутерите, од телевизорите, да се пот
тикнат да бидат активни во заедницата се само дел од
предизвиците со кои се судрува и се обидува да ги
реши програмата Црвен крст во акцијата ПХВ. Истата
веќе 16 години се имплементира на територијата
на нашата земја и претставува национална алатка
за регрутирање и задржување на волонтери во ре
до
ви
те на нашата организација. Секоја група има
свој дисеминатор кој за цело време дава поддршка,
ги мотивира и ги охрабрува младите во процесот на
правење на малите проекти. Младите се поделени
во помали групи, тимови и дејствуваат на терен. Ги
истражуваат потребите на терен, наоѓаат целна група,
промовираат настани по медиуми, организираат
акција и на крај сето тоа го документираат. Некои од тие
младинци за прв пат се сретнуваат со хедикепирани
лица, со лица во трето доба, со самохрани родители,
со бездомници...со лица кои навистина им е потребна
помош, за прв пат се обраќаат на медиуми, за прв пат
јавно говорат или организираат продажба на град
ските плоштади. Со овие важни вештини добиени
преку неформалното образование младите ста
ну
ваат подготвени за предизвиците на иднината.
Секоја година 1200 младинци ги поминуваат обуките и
предводени од 50 дисеминатори изработуваат проек
ти за добробит на заедницата. До сега се обучени пре

ку 15.000 младинци, изработени се околу 1.000 мали
проекти за добробит на заедницата од страна на овие
младинци, а само минатата година им е помогнато на
4.055 лица од страна на нашите херои, а при тоа беа
потрошени 30.828 волонтерски часа.
Кенан Таир, ПХВ дисеминатор
Адолесцентите ја откриваат својата маска на
зрели, одговорни и способни возрасни луѓе

ПХВ програмата им дава можност на адолесцентите да
покажат какви можат и треба да бидат кога ќе созреат.
Преку малите проекти за добробит на заедницата,
мултиетничкото дружење и соработка и давањето на
својот максимум во текот на трите активни месеца за
да помогнат некому, адолесцентите ја откриваат сво
јата маска на зрели, одговорни и способни возрасни
битија кои понатаму се трансформираат во луге од
кои можеме да ја очекуваме позитивната промена во
општеството која сите сакаме да ја видиме...а и ја гле
даме изминативе 16 години.
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ЦКА - ПХВ ИНСТРУКТОР

РАБОТАТА СО МЛАДИТЕ
МЕ ОПЛЕМЕНУВА!
Јас сум Валдете Адили. Веќе 10 години сум ЦКА-ПХВ
инструктор и тоа е најважното нешто кое што го ра
ботам, после мојата работа како психолог во средно
образование. Како ПХВ инструктор, секоја година
имам можност да одржувам обуки во различни гра
дови во Македонија, да запознавам околу стотина
млади луѓе и истите да ги научам како да ги реализи
раат нивните идеи.
Колку многу личат едни со други младите, без разли
ка на националноста, географскиот или социјални
от статус: имаат речиси иста дневна рутина, сакаат
исти работи, имаат иста енергија и ја немаат иста
та подршка. Доаѓаат на обуки свесни дека треба да
променат нешто во нивното секодневие и убедени
дека никој нема да им помогне.

Почнуваме со вежбата “јаже“ и веќе настанува про
мена, скршена е нивната апатија со тоа што сфаќаат
дека како поедници можеби не можат да придоне
сат многу за нивнота средина, но ако се обидат заед
но успехот нема да недостасува.
Откако нивната самодоверба е зајакната, понатака
низ обуката како инструктор им помагам да ги ар
тикулираат своите идеи за активно пристапување
кон општеството. Добродојдена е секоја идеја која е
јасна, мерлива и достижна при што ја потикнувам и
негувам нивната хуманост.
На крајот на секоја обука, триесетина млади луѓе ја
напуштаат просторијата со многу идеи и избор што
ќе прават понатаму, во месеците предвидени за из
работка на мали проекти.
За покажувањето доверба во нив, тие ни возвраќа
ат со стотини мали проекти изработени, со бескрај
часови на активизам, со многу семејства помогнати.
Живеам во Кичево, мал град со ограничена можност
за младите. Во мојот град освен што ги обучувам
младите, имам можност да ја следам и нивната ра
бота. Тука сум со нив кога генерираат идеи, кога ги
обзема ентузијазам, кога родителите се сомневаат
во нивната работа, кога класните раководители им
замеруваат дека само учењето е битно, кога врсни
ците ги исмејуваат што веруваат во хуманоста. Тука
сум кога ќе издржат се и ќе успеат во нивната цел,
кога ќе видат како се радува сиромашно дете или
лице со посебни потреби.
Од кога сум ПХВ инструктор, не сум веќе во групата
возрасни кои само се жалат како младите залудно го
трошат времето, туку сум некој кој го пренасочува
нивниот потенцијал. Затоа сум сакана и почитувана
од нивната страна и затоа сум исполнета.
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ВРЕМЕПЛОВ

НЕКОГАШ И ДЕНЕССЕДУМ ДЕЦЕНИИ ЗРЕЛОСТ!

Првите активности на Црвениот крст на територијата
на Република Македонија се регистрирани во почето
кот на XX век, при појава на конфликти со ослободи
телна национална и социјална димензија, поточно во
1908-та година. Потоа, за време на Балканските војни
и Првата Светска војна (1912 година) со елементи на
показна и заштитна улога во давањето помош на ра
нетите, болни, заробеници и други лица на кои им би
ла потребна помош.
На 17 март 1945 година, одржано е Основачкото Соб
рание на кое е формиран Црвениот крст на Република
Македонија. За прв Претседател на Главниот одбор
на Црвениот крст на Република Македонија е избран
Александар Петровски.
Забележително учество со свои активности Црвениот
крст покажал при елементарни непогоди и катастро
фи во земјата, како што се поплавите и земјотресот во
Скопје во 1962 и 1963 година, но и при природни катас
трофи надвор од нашата држава, како што се земјот
ресот во Турција, Цунами во Индонезија и поплавите
во Романија, а во поново време и Србија и БиХ.
Со осамостојувањето и независноста на Република
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кедонија, безброј волонтери и
вљубеници во хуманата миси
ја, со својот придонес оставиле
трага во растежот на организа
цијата. Во овој период од осно
вањето, организирани се голем
број на активности во грижа за
човекот и достоинството на чо
вечкиот живот.
Во насока на потсетување на ми
натото, но и градење на нови ме
ханизми за постојан развоја на
организацијата, Црвениот крст
на Република Македонија ја де
финираше својата визија која
претставува основа и насока за
реализација на зацртаното.

Македонија, се осамостојува и Црвениот крст на Ре
публика Македонија во 1992 година со донесување на
новиот Статут.
На 26 јули 1994 година, Собранието на Република Ма
кедонија го изгласа Законот на Црвениот крст на Ре
публика Македонија.
Во почетокот на ноември 1995 година, Црвениот крст
на Република Македонија е признат од Меѓународ
ниот Комитет на Црвен крст, а на 27 ноември во Гене
ралното Собрание на Движењето, кое се одржа во Же
нева, е примен како 169-та членка на Меѓународната
Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина.
Во создавањето на Црвениот крст на Република Ма
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С Е Ќ АРАВЌААЊЊЕЕ КОН ИСТОРИЈАТА, ПОГЛЕД КОН ИДНИНАТА
НАВ

РАСТЕЖ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Најпрвин, длабока, радосна воздишка за
јубилејот!
Кога се однесува за Црвениот Крст, седумде
сет години можат да бидат и кратко и дол
го време. Светот во кој живееме е каракте
ристичен по безброј променливи значења
и затоа преку одбележување на годишнини
се обидуваме да ги пронајдеме растурените
делови на сеќавањето, за да ја одгатнеме тај
ната на опстојувањето. Денес, Меѓународна
та Федерација на Црвениот Крст и Црвена
та Полумесечина и Меѓународниот комитет
на Црвениот крст се на сите светски дести
нации, на сите светски должини и ширини.
Покажуваме дека земјата навистина станува
мала и му припаѓа на целото човештво и си
те проблеми можат да бидат мали ако луѓето
се големи. Токму ако што вели големиот Дос
тоевски: „за се сме одговорни – пред себе и
пред другите“.
Сеќавањата треба да се мерат, одмерува
ат и домеруваат од најразлични агли. Јас ќе
започнам со моето членство. Целото мое
семејство беа членови на Црвениот Крст
од неговото формирање по Втората свет
ска војна. Веднаш по завршувањето на ос
новното училиште, во 1961-та година, јас го
завршив семинарот за оспособување
за работа со подмладокот на Цр
вениот Крст во Центарот на
Водно во Скопје. Се ог
радувам од нечија
помисла дека се
обидувам да се
претставам ка
ко некоја по
себна при
казна. Како
млад човек
ја користев
мислата на
г ол ем ио т
Г ет е : к о ј
не п р ави
ништ о за
д р уг ит е ,
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не прави ништо ниту за себе. Помагајќи на дру
гите, стекнуваме морално право на помош за се
бе. Тука ја наоѓав оправданоста за благородниот
стремеж човекот во сите животни околности да
сфати и да се однесува како да не е ништо друго,
освен човек кој се упатува единствено на човека.
Мојата активност во раководоството на Црвени
от Крст во Тетово започна осумдесеттите години
на минатиот век. Ја добив довербата да бидам
и претседател на Општинската организација. 0д
2002 до 2008-та година, во два мандати, бев изби
ран за претседател на ЦК на РМ. Тоа беше бурно,
драматично, брзо, одминливо и неодминливо, но
секогаш незавршено време. Република Македо
нија се трансформираше од социјалистички во
плурален модел на државно уредување. Во таа
трансформација кога меѓу луѓето се случуваше
внатрешна конфронтација на секој поединечно и
колективно, и Црвениот крст се вклучи во општи
те промени и прилагодувања кон новото време.
Како претседател на ЦК на РМ се заложував за сов
ремено, модерно национално друштво кое своја
та мисија ја визионира кон целта да биде рамноп
равен дел од сложената структура на светската
организација на Црвениот крст. Тоа можеше да
се прави со прилагодување кон новонастанатите
услови со ефикасно искористување на човечки
те и материјалните ресурси кои беа во служба на
луѓето. А се што е ресурс во организацијата е од
луѓето за луѓето. Нашата стратегија на развојот и
дејствувањето беше соодветно и одговорно да ја
извршуваме хуманитарната мисија, а нашите ус
луги да бидат според меѓународните стандарди.
Во времето на моето претседателствување, Цр
вениот крст се грижеше за достоинството на чо
вечкиот живот преку организирани активности
од социјалата, здравственото воспитување и пре
вентивата, со крводарителство преку добровол
ност, анонимност и бесплатност, организирање
прва помош, со програмирани активности за под
готвеност при катастрофи и обука на единици за
интервенции, психолошка поддршка, грижа за бе
галци и раселени лица, современа дисеминација
и ширење на меѓународното хуманитарно право.
Тоа беше време кога се отпечатија голем број кни
ги, брошури и други пригодни изданија од разни
тематски активности за збогатување на информа
ивната дејност.
Сакам да верувам дека трагите што ги оставивме
се истиве овие знаци по кои и денес се движи ЦК
на РМ. Сеќавајќи се на минатиот период кој не е
само враќање во историјата, треба да се нагласи
едноставната вистина дека се обезбедува агол за
поглед и кон иднината. Што се однесува на чо
вечкиот ресурс во ЦК на РМ сакам да нагласам де
ка правевме постојани активности за зачленува

ње на нови луѓе. Но, ја почитувавме и синтагмата
дека колку повеќе имаме и можеме, толку повеќе
сме должни на оние што беа пред нас.
Навраќање кон историјата не мора да се разбе
ре како некој славенички поход назад, туку како
потсетување на голем број активисти кои оставија
траги во растежот на организацијата. Не е упат
но да потсетувам на имиња, посебно не сакам да
се потсетуваме и на различните гледишта во раз
војот на организацијата, кога се делевме на две
спротивставени страни. Каква демократска прак
тика е ако нема различни мислења?
Денес, Црвениот Крст на Република Македонија
е организација на достоинствени, солидарни лу
ѓе кои оставаат простор за верување, за постоја
но будење на надежта за хуманост и солидарност
меѓу луѓето, зошто најубаво во човечкиот живот
се малите човечки дела на имени и безимени,
запамтени или незапамтени луѓе кои не се забо
раваат по својата добрина и радост на човекува
њето.
Овие млади креативни луѓе кои сега ја водат орга
низацијата се горделивост на сите некогашни, се
гашни и идни активисти на Црвениот крст на Ре
публика Македонија. Одбележувањата служат да
се препознаеме во сегашноста и да додадеме но
ви импулси за препознавање во иднината, но де
нес сите споредувања на сегашноста со минатото
се прават во споредба со универзалното како оп
шта тенденција на глобалното размислување.
Оценувам дека во ЦК на РМ денес навистина се
реализираат голем број активности за зголему
вање на ефикасноста во работењето, со многу
иницијативи за зголемување на капацитетот, ра
ционализација на трошоците за остварување на
функцијата и други активности.
Што се однесува за работата во наредниот пери
од, очекувам да се збогатуваат активностите за
дефинирање на базичната структура за реализа
ција на програмите, јакнење на основните орга
низации, зголемување на бројот на волонтери и
мобилизирање на заедниците.
И во минатото, и денес, и во иднина, треба да се
очекува визионерството да биде својствено на
младоста. Тоа претпоставува зголемување на чо
вечките и материјалните ресурси на ЦК на РМ што
ми дава за право да верувам дека не е далеку вре
мето кога од примачи на донации за разни проек
ти, ќе станеме и земја донатор.

Проф. Д-р Јован Дамјановски,
поранешен претседател на ЦК на РМ
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СОРАБОТКА

УСПЕШНИТЕ КОМПАНИИ
СЕ СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНИ

КОМПАНИИ

Љупка Петковска

Oбезбедување на поквалитетни услуги на ранливото
население и непречено и ефикасно функционирање
на националното друштво, резултираше со презема
ње на интензивни активности за користење на сов
ремени пристапи за мобилизирање на фондовите од
корпоративниот сектор.
Во досегашниот период, Црвениот крст на РМ воспос
тави партнерска соработка со голем број компании
во земјата со кои заеднички ги реализиравме про
ектите наменети за различни целни групи на населе
ние. Така, во 2011 година, Црвениот крст на Републи
ка Македонија обезбеди 2,1 % од вкупниот годишен
буџет од придонеси од корпоративниот сектор. Во
2014 година овој процент изнесуваше 7.5% од вкуп
ниот годишен буџет или 6.500.000 денари.
Вредно е да се напомене дека во имплементацијата
на овие активности, компаниите не само што пома
гаа финансиски, туку активно учествуваа и со своите
вработени со што ја покажаа и ја потврдија личната
социјална одговорност.
Црвениот крст на РМ како сериозен партнер на ком
паниите и во наредниот период е подготвен да пону
ди заеднички иницијативи за поддршка и имплемен
тација на социјално корисни општествени програми
со кои ќе се придонесе кон намалување на ранливос
та на населението во нашата земја.

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
НА КОМПАНИЈАТА
Нашите активности на полето на општествената одго

ворност на компанијата и натаму се на врвот на
мојата лична агенда, како и на агендата на Алка
лоид.

Во август 2013 г. ми беше доделена високата
државна награда „Мајка Тереза“, како опш
тес
твено признание за особен придонес во сферата
на хуманоста и на човечката солидарност, а во
декември 2013 г. го примив „Златниот медал“ од
Црвениот крст на Македонија, како знак на благо
дарност за мојата лична поддршка на целите на
таа организација.
Во 2013 година Алкалоид склучи партнерство
со Црвениот крст на Македонија кое го опфаќа
Центарот за крводарителство.
Живко Мукаетов
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ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОЦИ

СИНЕРГИЈА СО ГРАЃАНИТЕ
И БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
Сашо Талески
Во насока на промовирање на хуманитарните вред
ности и капацитети на Националното друштво и пот
тикнување на стратешки партнерства за имплемен
тација на заеднички социјално корисни општествени
програми за подобрување на квалитетот на животот
на ранливото население, веќе пет години Црвени
от крст на Македонија, организира партнерски сос
таноци со претставници на корпоративниот сектор,
владини институции, меѓународни агенции и орга
низации. На овие состаноци се претставуваат прог
рамските активности на Црвениот крст на РМ, новите
проектни инцијативи и им дава можност на партне

Овие состаноци се поддржани од страна на Минис
терството за економија и трите стопански комори во
Република Македонија, а новина во организирање на
партнерскиот состанок во 2014 година беше обезбе
дено покровителство од страна на ЕВН Македонија,
наш стратешки партнер и најголем поддржувач во
имплементација на проекти и програмски активнос
ти за различни целни групи во заедниците.

рите да ги претстават добрите практики на соработ
ка, со цел да се поттикне интересот и на други компа
нии за воспоставување соработка со Црвениот крст.

комори во РМ како резултат на зголемениот интерес
на корпоративниот сектор за соработка со Црвениот
крст. Овие партнерски состаноци се значајна форма
за привлекување на интересот на компаните за сора
ботка со Црвениот крст но, во исто време претставу
ваат и потврда за компаниите кои имаат вопоставено
соработка со Црвениот крст истата да прерасне во
долгорочна стратешка соработка.

За потребите на партнерскиот состанок Црвениот
крст на Република Македонија подготвува каталог на
проекти изработени од општинските организации и
Централата на ЦКРМ, кој се публикува на три јазици
и содржи и ЦД со проекти. Публикацијата нуди пакет
иницијативи за соработка на локално и национално
ниво со компаниите кои како партнери во импле
ментација на заеднички хуманитарни активности би
можеле да придонесат во подобрување на животот
на ранливото население во заедниците, согласно со
мисијата на Црвениот крст. Се потенцира дека импле
ментацијата на проектите, исто така треба да резул
тира со синергија со партнерите и подржувачите во
решавањето на општествените проблеми во земјата.

Во 2014 година, за првпат Црвениот крст на Републи
ка Македонија одржа два партнерски состаноци со
корпоративниот сектор, на барање на стопанските

Угледот на Црвениот крст на РМ меѓу граѓаните на
Македонија е на многу високо ниво, а довербата на
граѓаните и бизнис заедницата, ја гради со максимал
на транспарентност на реализираните донации.
Црвениот крст на РМ е единствена хуманитарна ор
ганизација која располага со соодветни ресурси за
имплементација на хуманитарни проекти на целата
територија во земјата и како таков претставува сери
озен партнер на компаниите.
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ИНТЕРВЈУ
ХАРИ КОСТОВ, ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Ние сме тим од исклучително одговорни индивидуалци, не
само во својата професионална работа туку и како граѓани!
Мајлинда Мустафа

Вашата компанија е позната како голем поддржувач на
хуманитарните активности и иницијативи за помош на
различни ранливи категории на лица. Кој е Вашиот мотив
за активно приклучување во хуманата мисија на Црвени
от крст на Република Македонија?
Комерцијална банка АД Скопје се вклучи во реализацијата на
проектот „Подобра социјализација на децата и младите со по
себни потреби“ во 2011 година. Основен мотив за вклучувањето
во овој проект е да им овозможиме на децата и младинците со
посебни потреби да го развијат здравиот дух и креативниот ка
пацитет, дополнително да се едуцираат и целосно да се интегри
раат во нашето општество. Продолжувањето на соработката со
Црвениот крст и поддршката на овој проект ги потврдува наши
те напори за долгорочен и систематски пристап кон подобрува
њето на благосостојбата на ранливите групи во заедницата и е
во согласност со стратегиските заложби на Банката на полето на
општествената одговорност.
Практикувањето на општествената одговорност од стра
на на комп ан иит е во Мак ед он иј а се смет а дек а е на
почетно ниво на практикување што претставува за Вас
општествена одговорност?
Денес, повеќе од кога и да е има
ме одговорност да продолжи
ме да бидеме компанија, која
со пример ќе ги практикува
и ќе ги потикнува другите
да бидат општествено од
говорни. Од досегашното
искуство во реализацијата
на општествено одговор
ни активности, како ком
панија, но и како инди
видуалци, можам да

потврдам дека се чувствуваме горди. Комерцијална банка, има
исклучително одговорни индивидуалци, не само во својата про
фесионална работа туку и како граѓани, кои се сензибилизирани
за социјалните и проблемите на различностите во општеството.
Како банка насочени сме кон долгорочен успех, но нашиот успех
го мериме не само низ призмата на профитите, туку и со тоа, колку
Комерцијална банка АД Скопје е препознатлива како одговорна
кон сите категории на граѓани во општеството, колку нејзините ус
луги се достапни за сите социјални групи, а нашиот успех секако ќе
биде успех и за заедницата во целина.
Што значи соработката со Црвен крст на Република Маке
донија и како би ја оцениле досегашната соработка?
Соработката со Црвениот крст на Република Македонија во изми
натите три години за мене лично претставува голема чест, а прак
сата на општествено одговорно работење повеќе години наназад
е составен дел од вкупната деловна политика на Комерцијална
банка АД Скопје. Досегашните реализирани активности имаат
силно позитивно влијание на корпоративната култура на Банка
та, свесноста на вработените за општествената одговорност и на
угледот на Банката.
Што за вас претставува највисокото признание на Црвен
крст на Република Македонија „Златен медал˝ кое го до
бивте во 2012 година?
Црвен крст на Република Македонија е високо респектибилна
институција со најголемо искуство и години ефективна работа
на полето на подобрување на состојбата на ранливите групи во
општеството. Оттука, наградата која ми беше доделена ја сме
там за чест, но и за признание за Банката дека сме ја подржале
вистинската ранлива група, а тоа се децата со посебни потреби
да можат да се едуцираат и целосно да се интегрираат во наше
то општество. Признанијата и наградите сами за себе не значат
дека сте направиле доволно, туку тие секогаш се поттик и
инспирација да направите уште повеќе. Нашата соработ
ка со Црвен крст продолжува и оваа година, со цел да се
опфатат што поголем број на деца кои имаат потреба од
социјална поддршка и од развој на вештини и знаења за
полесен пристап до општествените добра.
Која е Вашата порака до читателите, компаниите и
клучните актери во општеството кои можат да нап
рават промена?
Сите веруваме во подобра иднина, но да се гледа иднина
та значи да се прифати одговорноста за она што се случу
ва денес во општеството, да се поттикнат промени, како
во нашиот професионален сектор така и во заедницата
генерално. Целта на секоја компанија и на секоја инди
видуа е да живее во хармонија со себе и со своето
опкружување, а за тоа е потребно да се биде
одговорен за секоја постапка и одлука, про
фесионална и лична.
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ИНТЕРВЈУ
ВЕРНЕР ХЕНГСТ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЕВНМАКЕДОНИЈА

Општествената одговорност не е
прашање на добра волја, туку обврска!
Мајлинда Мустафа

Под мотото „Упорни сме во градењето на одржлив развој во сите сегменти на нашата работа со цел да обезбедиме повисок квалитет
на животот на сите наши корисници, вработени, природата и општеството“ ЕВН Македонија континуирано ја гради својата политика за
одржлив развој и доверба меѓу корисниците. Како компанија чија дејност влијае врз толку многу животи, работи на развивање на свест
за одговорноста која мора да се спроведува при исполнување на секојдневните работни задачи. Во рамките на своето работење ЕВН
поддржува настани поврзани со македонската традиција, инвестиции во промоцијата на спортот и здравјето, и грижа за еднаков третман
на сите учесници во општеството. За долгогодишната плодна соработка како и за планираните заеднички проекти, разговараме со прет
седателот на Управниот одбор на ЕВН- Македонија, Вернер Хенгст.
Во изминатите три години интензитетот на соработка за
поддршка на хуманитарните активности на Црвениот крст
е зголемен преку реализација на заеднички проекти и ини
цијативи за помош на различни ранливи категории на лица.
Кој е Вашиот мотив за вклучување во хуманата мисија на
Црвен крст на Република Македонија?
ЕВН Македонија е компанија која обезбедува услуги од јавен инте
рес, односно нашите услуги ги обезбедуваат основите за нормално
функционирање на сите граѓани, компании и институции. Преку
нашите основни активности, доаѓаме во контакт со граѓаните, но
како транспарентна и општествено одговорна компанија за нас е
многу важно да бидеме вклучени во активности кои ќе придонесат
кон развојот и особено поддршката кон ранливите групи. Ова не е
само декларативна заложба, туку наша вистинска одлука која ја
докажуваме преку нашите специфични активности. За нас е многу
важно да бидеме одговорни пред општеството, и да бидеме негов
партнер. Нашите напори се секогаш најдобро имплементирани во
партнерство со веќе воспоставена организација која има знаење,
структура и логистика за такви проекти, а Црвениот крст на Репуб
лика Македонија е токму таква организација. ЕВН Македонија се
когаш сака да обезбеди поддршка за одредена ранлива група или
специфична активност, со цел да се постигне вистински ефект. Тоа
не е возможно без соодветен партнер. Задоволни сме што соработ
ката со Црвениот крст покажува вистински и видливи ефекти
Практикувањето на општествената одговорност од страна
на компаниите во Македонија се смета дека е на почетно
ниво во споредба со Австрија од каде Вие доаѓате. Што Вие
подразбирате под терминот општествена одговорност?
За мене лично и воопшто за корпоративната култура, општестве
ната одговорност не е прашање на избор или добра волја, туку на
морална обврска. Секоја компанија работи во одредена средина и
развојот на таа компанија е возможен само ако, општата средина се
развива на истото место. Компанијата мора да придонесува кон сво
јот развој, но и кон развојот на општеството. Само тогаш можеме да
зборуваме за долгорочен социјален развој. Сметам дека свесноста
за општествената одговорност на компаниите расте и се развива во
вистинска насока во Македонија.
Како би ја оцениле досегашната соработка со Црвен крст?
На ЕВН Македонија и беше потребен партнер кој има долга тради
ција со имплементирање проекти за социјално загрозени категории
на лица. Црвениот крст се докажа дека ги има потребните капаци
тети за имплементација на вакви проекти, во разни загрозени сре
дини во Македонија, и секако големо искуство. Имајќи ги предвид
тие аспекти, Црвениот крст е вистински избор. Исто така од Црве
ниот крст добиваме редовни извештаи и информации од импле
ментацијата на нашите заеднички проекти. Нашата соработка и

партнерство со Црвениот крст е важна, бидејќи на овој начин,
на заедницата и даваме многу повеќе од сигурна и стабилна
елекрична енергија.
Во 2012 година го добивте највисоко признание на Цр
вен крст на Република Македонија „Златен медал˝.
Што претставува ова признание за Вас?
За мене и за ЕВН Македонија, наградата „Златен медал“ е од
голема важност, но и дополнителен поттик за во иднина уште
повеќе да се вклучиме во ова поле и да имплементираме низа
активности кои ќе донесат бенефит на оние групи, на кои на
вистина им треба нашата поддршка заедно со Црвениот крст.
Искрено се надевам дека, со нашите активности успеавме да
направиме нечиј живот полесен, и да донесеме среќа.
Која е Вашата порака до читателите, компаниите
и клучните актери во општеството кои
можат да направат промена?
Мојата порака е едноставна и
повторно е во духот на наша
та корпоративна филозо
фија. Компаниите имаат
одговорност позитивно
да влијаат на развојот
на општеството. Затоа,
да се биде општествено
одговорен не е прашање
на добра волја, туку на
обврска. Корпоративниот
развој е невозможен без
општествениот развој.
Не треба да се прашува
ме себе си што треба да
направиме или дали тоа е
доволно, едноставно треба
да сме континуирано активни
на ова поле со единствена
цел- да обезбедиме подобри
услови за живот на сите граѓани и
заедници.
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КРВОДАРИТЕЛСТВОТО НИЗ ИСТОРИЈАТА

Почн авм е нео рг ан из ир ан о, а ден еск а
Глигор Новачевски
Да се живее со помислата дека твојата капка крв
спасува живот е највисокиот чин на алтруизам. Чув
ството дека си помогнал некому, си спасил живот не
може да се опише. Затоа, кој прв пат дарува крв, не
застанува тука, туку продолжува и натаму, па станува
долгогодишен крводарител. Вака, членовите на мно
губројното крводарителско семејство на Црвениот
крст го објаснуваат мотивот кој ги тера доброволно
да даруваат крв. А донатор може да стане секое здра
во лице на возраст од 18 до 65 години. Мажите може
да даруваат крв на секои 3 месеци, а жените на секои
4 месеци.
Крводарителството во Македонија има богата исто
рија со повеќе развојни периоди. Првиот, се однесува
на периодот помеѓу двете светски војни, а се каракте
ризира како неорганизирано, инцидентно крводару
вање исполнето со многу предрасуди и дилеми.
Првата директна трансфузија на крв во Македонија ја
дал д-р Панче Караѓозов кој со теоретска и практична
обука се стекнал во 1935 година во Белград.
По Втората светска војна започува вториот период,
кога крводарителството веќе станува организирано
и се формираат специјални служби за трансфузија на
крв. За овој период од големо значење за крводари
телството е датумот 17 март 1945 година кога е фор
миран Црвениот крст на Македонија.
Во периодот од 1945 до 1966 година крводарител
ството во Македонија е платено, фамилијарно и по
малку доброволно. На 5 март 1953 година е воведен
нов систем на организирано доброволно крвода
рување засновано врз принципите на анонимност,
доброволност, бесплатност и солидарност. Во 1954
година во Заводот за трансфузиологија е формирана
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првата мобилна екипа. Во 1958 година биле направе
ни првите сопствени серуми и реагенси за определу
вање на крвни групи. Во 1965 година во Заводот за
трансфузиологија се произведени првите количини
сува крвна плазма. Во 1966 година прв специјалист
трансфузиолог е Академик д-р Иван Дејанов. Иста
та година потполно се укинува платеното крводари
телство во Македонија. Во 1953 година биле собрани
3.765 единици крв, а во 1960 година 15.447 единици
крв.
Активностите околу мотивирањето на населението
за давање на крв како еден од најважните предусло
ви за зголемување на бројот на доброволни крвода
рители му припадна на Црвениот крст на Македонија.
Макотрпните залагања на голем број на ентузијасти
и волонтери од редовите на најмоќната хуманитарна
организација во Македонија во делот на мотивација
та на населението за дарување на крв вродија со ре
зултати.
Во периодот од 1966 до1990 година постепено се
зголемува бројот на доброволни крводарувања и се
намалува бројот на фамилијарни дарувања. Во 1985
година кога се собрани 47.495 единици крв, бројот на
фамилијарни дарувања е сведен на само 3 %. Во 1970
година биле собрани 19.584 единици крв, а во 1980
година 30.138 единици крв.
Последниот период од 1991-2015 година, се каракте
ризира со распадот на СФРЈ, создавање на независна
Република Македонија и со многу силни политички,
економски и социјални влијанија. Во 1990 година во
Македонија се собрани 55.553 единици крв и во спо
редба со 1994 година кога се собрани 45.853 единици
крв, бројот е намален за 9.700 единици крв.

соб ир ам е по 55 илј ад и ед ин иц и крв!
Согледувајќи ја лошата состојба со рапидно намален
број на крводарувања, Црвениот крст на Република Ма
кедонија презема конкретни мерки за подобрување на
состојбите со крв и беше носител и организатор на Пр
вата тематска конференција за крводарителство која се
одржа во Штип 1993 година.

Втората тематска конференција “Едукација и пер
спективи во крводарителството“ се одржа 1996
година во Маврово, а во 1998 година во Струга
Црвениот крст на Република Македонија и Репуб
личкиот завод за трансфузиологија одржаа сим
позиум на тема “Крводарителството – сегашност
и иднина“.
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ЦЕНТАР ЗА СПАСУВАЊЕ ПРИ ЦРВЕНИОТ КРСТ - ОХРИД

Безбедноста на вода е наша
Сашо Точков

Кога станува збор за безбедноста и спасувањето на вода
во рамки на Организацијата на Црвен крст Охрид, поче
тоците на оваа активност се забележуваат уште во седум
десетите години на минатиот век, кога биле обучени и
првите спасители на вода. Активностите за усовршување
и подготовка на спасителите добиваат особен интензитет
во осумдесетите години кога Црвен крст на РМ станува
член на Меѓународната федерација ILSF и периодот по
1987 година кога Црвен крст Охрид потпишува повелба
за збратимување со Црвен крст Бамберг од Република
Германија и започнува интензивна размена на искуства
со своите пријатели, особено во делот на безбедност и
спасување на вода.
Во 1997 година, излегува од печат прирачникот „Безбед
ност на вода“ од авторот прим. Д-р Миле Миќуновиќ, а
истата година се реализираат и неколку курсеви за обука
на спасители на вода предводени од меѓународниот нур
качки инструктор Милутин Секулоски и инструкторот за
безбедност на вода Кирил Стојменов.
Во 1998 година прашањето за безбедноста на посетите
лите на плажите се издигнува на повисоко, државно ни
во. Министерството за транспорт и врски на РМ иницира
изготвување на посебен Правилник за видот и обележу
вањето на капалиштата, кој ќе ги регулира опремата на
спасителот за безбедна работа на капалиштата и воспос
тавување на редот, набљудување, спасување и давање
прва медициска помош на капалиштата како и правата и
должностите на спасителот на вода, во изготвувањето на
овој правилник свое активно учество имаат Црвен крст
Охрид и Капетанијата на пристаништата.
Од 2005 година Единицата за безбедност и спасување на
вода бележи значителен развој кој и денес континуирано
се унапредува. Во летото 2005 година, организиран е пр
виот курс за обука на спасители на вода, со што се започ
нува серијата традиционални курсеви за обука на спаси
тели, кои најмалку еднаш во годината, пред почетокот на
летната сезона ги организира Црвен крст Охрид со цел
подмладување и зајакнување на единицата со квалитет
ни и амбициозни волонтери, спасители на вода подготве
ни да го дадат својот максимум во желбата да се помогне
на настраданите.
Истата 2005 година, се забележуваат и првите професио
нални ангажмани на неколку капалишта, на кои сопстве
ниците ангажираат постојано присуство на спасители на
вода од Црвен крст Охрид.
Во периодот од 2005 до 2007 година, Црвен крст Охрид
организира неколку показни вежби, во координација
со останатите институции како АРМ, МВР, Капетанијата
на пристаништата, Итната медицинска служба и другите
служби со кои во јавноста ја промовира својата цврста и
одлучна подготвеност за учество во спасувачки мисии и
капацитет со кој дури и предничи пред многу други служ
би, особено на полето за спасување на вода, но и на поле
то за спасување на планина и непристапни терени.
Од 2007 година, со регулирањето на корисничките прва
на капалиштата кои во вид на концесија државата ги до
дели на други субјекти, активно почна да се применува
законската обврска за ангажирање на професионална
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грижа!
служба за спасување, со постојано секојдневно присус
тво на капалиштата.
Единицата за безбедност и спасување на вода подготве
но го прифати ваквиот предизвик и уште истата година
обезбедуваше повеќе од 70 % од капалиштата на охрид
ското крајбрежје. Во следните неколку години, Црвен
крст Охрид и Единицата за безбедност и спасување на во
да, покажаа дека се сериозни во своите намери за подоб
рување на општата безбедност на капалиштата, не само
преку спасувањето во вода, туку и како целосен сервис
за укажување на прва помош и спасување во случај на
секаков вид на несреќи, разни здравствени проблеми на
посетителите, бродски несреќи и природни катастрофи.
Набавени се неколку брзи спасителни чамци за патроли
рање, брз одговор и транспорт на повредени при несре
ќи на отворени водени површини, обезбеден и опремен
е специјален спасителен брод амбуланта, за брз и безбе
ден транскорт на настрадани или болни лица, а незамис
ливо станува и организирањето на разни спортско рек
реативни, јавни манифестации како пливачки маратони,
веслачки и едриличарски регати и други манифестации
без присуство на екипи од Единицата за безбедност и
спасување на вода на Црвен крст Охрид.
Значењето и капацитетот кој го покажа Единицата за без
бедност и спасување на вода при Црвен крст Охрид, во
2011 година, резултираше со донесување на одлука за
формирање на Национален центар за безбедност и спа
сување на отворени води при Црвен крст Охрид, доне
сена од стана на Извршниот одбор на Црвен крст на Ре
публика Македонија, што претставува сериозна обврска
но и признание за постигнатите резултати на полето за
безбедност и спасување на вода на национално ниво. Во
целиот овој период, Црвен крст Охрид и Центарот за без
бедност и спасување на отворени води, активно работат
на до усовршување на своите материјални и човечки ре
сурси, продлабочени се постоечките и остварени се не
колку нови значајни пријателства со сродни организации
кои работат на полето на безбедноста и спасувањето на
вода, кои во голема мера го помагаат процесот за унап
редување на капацитетите со материјална но и стручна
помош. Овде особено заслужува да се спомнат интензив
ните соработки со Црвен крст Бамберг, Операција Флори
јан од Манчестер, Велика Британија, Црвен крст Зеволде
од Холандија и Црвениот крст на Бугарија.
Денес, Центарот за безбедност и спасување на отворени
води при Црвен крст Охрид, може да се пофали со повеќе
од 280 спасители на вода, од кои 55 дополнително обуче
ни за управување и спасување од чамец, пет Национал
ни инструктори за спасување, седум демонстратори, два
меѓународни инструктори за нуркање, 30 нуркачи, док
тор за подводна и хипербарична медицина како и многу
волонтери помагачи на тимовите за спасување на вода.
Располагаме со пет патролни чамци, спасителен брод ам
буланта, сопствен радио комуникациски систем, повеќе
од 80 комплети опрема за спасителни пунктови и голема
желба и мотив за понатамошна активна работа, со цел по
голема безбедност на луѓето во туристичко рекреативни
те региони, не само на Охридското туку и на останатите
езера и отворени водени површини.
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ПОДГОТВЕНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

ВОДНО И МАТКА СЕ ПОБЕЗБЕДНИ СО НАС
Александра Валкановска

Љубителите на природата кои уживаат во про
шетките на Водно и на Матка, знаат дека е до
волно мало невнимание за да се направи голем
проблем, мал пад да предизвика голема повре
да, мала негрижа да создаде сериозна последи
ца, а неискуството носи и дополнителен ризик.
Оттука и потребата за отварање Спасителна
станица на падините на Водно, од каде обуче
ните волонтери на Црвен крст на град Скопје ја
следат состојбата и се грижат за безбедноста на
посетителите. Помагаат кога е потребно.
Планинската станица Водно е отворена во 2005
година. Во неа дежураат по двајца спасители
од тимот за спасување на планина - спасител и
обучен парамедик за давање неопходна прва
помош и извлекување на лица кои се нашле во
опасни и непристапни терени. За работењето
на станицата е одговорен Црвен крст на град
Скопје, а финанската помош ја обезбедува Град
Скопје. Отворена секој викенд и за празници, а
ако има потреба и преку недела.
Понекогаш, тимовите имаат повеќе од 20 ин
тервенции во текот на еден месец, најмногу во
зимскиот период. Повредените се евакуираат и
згрижуваат, им се дава прва помош и по потре
ба со возило на Црвен крст се пренесуваат до
најблиската болница.
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Станицата е опремена со соодветна медицин
ска опрема, а секоја година се обновува и ал
пинистичката опрема. Континуирано се вложу
ва и во едукација и подготовки на волонтерите
ангажирани во станицата, бидејќи дежурниот
телефон 075/432-355 на кој граѓаните може да
побараат помош, не се знае кога може да заѕ
вони.
Спасителите често се потсетуваат на интервен
циите за спасување, кои за среќа завршиле со
успех. Си приспомнуваат за потрагата на две
малолетни деца во доцни ноќни часови во зим
ски услови, потрагата по четиричлено семеј
ство и нивно извлекување од најтешката пате
ка на Водно во многу лошо и дождливо време
во ноќни услови, извлекување на повредени од
превртен автомобил... Посакуваат да има што
помалку интервенции како скршеници, инфар
кти и мозочни удари бидејќи такви до сега нај
често згрижувале.
Спасителите од планинската станица Водно
веќе трета година се ангажирани и за обезбе
дување на жичарницата, а од минатата година
започна со работа и спасителната станица Мат
ка која е отворена само во летниот период за
време на викенди и празници. Во неа дежураат
спасител и парамедик опремени со опрема за
спасување на планина.

НОВ ПРИСТАП ВО ЕДУКАЦИЈА

НАВРЕМЕНАТА ПОМОШ СПАСУВА ЖИВОТ!
Глигор Новачевски
Секој ден илјадници луѓе ги губат своите животи и
многу повеќе страдаат поради несоодветна и навре
мена помош. Од тие причини, Црвениот крст на Ре
публика Македонија посветува посебно внимание на
унапредувањето на курсната настава по Прва помош,
во интензивирање на соработката со компетентни
научни установи во земјата, во едукацијата на нас
тавниот кадар по Прва помош, во модернизација на
кабинетите и опремата за изведување на настава, во
подобрување на методологијата во едукација и стек
нување на практични вештини од оваа област.
Обуката е наставен процес и претставува дел од Ев
ропската стратегија за зајакнување на предболнич
ката грижа на лицата повредени во сообраќајни нез
годи. Тоа подразбира итно дејствување со помош на
техники и вештини кои заштитуваат и спасуваат жи
вот, се додека лицето не се стабилизира или добие
професионална медицинска помош. Со соодветна
обука и ефикасни тренинзи, волонтерите на Црвени
от крст придонесуваат во зајакнување на отпорноста
на поединците и заедниците, во подготвеноста и деј
ствувањето во секојдневниот живот и во случај на ка
тастрофи.

Едукацијата од областа на првата помош е важен дел од
промоцијата на здравствено - превентивните активнос
ти, превенција при сообраќајни несреќи, прва помош
за кандидати за возачи и за работни организации, како
и прва помош за општа популација на населението.
Во 2012 година Црвениот крст на Република Македо
нија го доби Европскиот сертификат по прва помош,
издаде нов Прирачник по прва помош на македонски
и албански јазик согласно нормите и регулативите на
Европскиот Референтен Центар за Прва Помош (EFAC),
воведе новини во областа на едукацијата на првата
помош и промена на интерните акти и правилници
согласно препораките на EFAC.
Црвениот крст на Република Македонија во периодот
од од 1991 до 2014 година организираше 23 Држав
ни натпревари на екипите по прва помош. Државните
натпревари по прва помош опфаќаат одредена темат
ска областа со цел да се провери степенот на подгот
веноста на екипите за укажување на прва помош во
различни реалистично прикажани ситуации според
утврдено симулационо сценарио. Првопласираната
екипа учествува на Европски натпревар по прва по
мош.
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ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ

Дружбата на младите
со старите е кул!
Љупка Петковска
Грижата за повеќе од 4000 стари лица во текот на го
дината е долгогодишна традиција во имплементација
на активности за поддршка на лицата од трето доба
кои се негуваат и развиваат во континуитет. Постиг
нати се позитивни ефекти активностите во локалните
средини, за што го¬во¬рат и постигнатите резултати.
Активната вклученост на волон¬те¬рите на Црвениот
крст е од посебно значење во спроведување на овие
активности, кои покрај грижата за старите лица има
ат за цел и подигање на сопствената, но и за јавната
свест за правата на највозрасната категорија граѓани.
Активностите на локално ниво се имплементираат во
соработка со општинските здруженија на пензионери,
со центрите за социјална работа и граѓанските здру
женија со кои општинските организации на Црвениот
крст остваруваат партнерска соработка.
Зголемениот број на стари лица, всушност претставу
ва и зголемување на барањата на јавниот здравствен
систем, како на медицинските така и на социјалните
служби. Покрај традиционалните активности, Црвени
от крст на РМ развива вон институционални форми за
поддршка на старите лица, што е и една од целите на
Проектот „Грижа на стари лица во домашни услови” кој
започна да се имплементира во 2011 година со поддр
шка на Австрискиот Црвен крст и Австриската агенци
ја за развој преку Црвениот крст на град Скопје и пове
ќе општински организации.
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Целта активностите е да се придонесе во подобрува
њето на условите за живот на оваа ранлива категорија
и зајакнување на здравствениот и социјалниот систем
на старите лица. Преку седум општински организации
на Црвениот крст и Црвениот крст на Град Скопје оп
фатени се вкупно 480 стари лица на кои им се даваат
социјални и медицински услуги во домашни услови, со
помош на 140 волонтери и 16 медицински сестри, кои
реализираат активности за давање здравствени совети
и обезбедување на континуирана социјализација.
Во јуни 2012 година со поддршка на Министерството
за труд и социјална политика и Градот Скопје отворен
е Дневен центар за стари лица и Центар за давање по
мош во домашни услови кој функционира преку Црве
ниот крст на град Скопје. Вакви или слични форми на
активности за работа со старите лица, функционираат
и во склоп на општинските организации на Црвен крст
Гази Баба, Неготино и Крива Паланка.
Црвениот крст на РМ и во наредниот период континуи
рано ќе се залага за проширување и развој на досегаш
ните активности, како и воведување на нови форми и
активности за поддршка на старите лица во заедници
те.

ПРИКАЗНА ОД ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА

ТОГАШ КОГА ЖИВОТОТ ВО ТРЕТО ДОБА
Е ПРЕДИЗВИК
Катерина Јанковска
Да имаш над 64 години и животот го делиш со својата
немоќ да бидеш одговорен за себе, носталгијата по ми
натото и сеќавањата од животот, е тогаш секојдневието
е предизвик со кој се соочуваат вкупно 15% од вкупната
популација во нашата држава. Бројка на која веќе четири
години се повикуваат 20 волонтери на Црвениот крст и
неуморно се грижат за 120 стари лица посетувајќи ги во
нивните домови. И тогаш кога низ улиците ќе се сретнат
четири медицински сестри кои патролираат под амбле
мот на бело црвената боја, под амблемот на Црвениот
крст, знаете дека има кој да се грижи предизвикот да биде
поедноставен и достижен.

„СИТЕ СМЕ НИВНИ ДЕЦА“ низ годините Црвениот крст не
ги заборави лицата во трето доба и, навистина им го олес
нува животот. Кога користејќи ги протезите кои ги носат
целиот живот имаат придружба од девојчето со прекрас
на насмевка, полесно е кога во станот на петтиот кат ќе
дојде момчето кое е пример за сите млади и ги носи со
себе намирниците за храна, полесно е кога имаш со кого
да споделиш за проблемите и заедно да го испиеш утрин
ското кафе. Кога овие приказни ќе се дополнат со секој
дневни здравствено-превентивни совети, редовни мере
ња на шеќер во крвта и крвен притисок, тогаш знете дека
во третото доба вие сте во сигурни раце.

Тимовите составени од волонтери и медицински сестри
се грижат за она што виталниот човек ќе го нарече ос
новно човеково право и достоинствена старост. Млади
те волонтери во Црвениот крст преку проектот „Дневен
центар за стари лица и центар за давање помош во до
машни услови“ одлучија дел од своето слободно време
да го подарат на старите лица во својот град, на нивните
семејства, на нивното искуство од кое овие волонтери ја
купија животната лекција, едноставно на општеството кое
е наше, заедничко. Оставајќи ги предрасудите и имајќи ја
за цел меѓугенерациската соработка преку поддршка
од страна на стручните соработници на организацијата,
на дневна основа волонтерите успешно овозможуваат
пристап до правата и услугите кои ги нудат системите на
здравствена и социјална заштита во РМ.

Со животниот предизвик во третото доба се соочуваат
и оние витални и амбицозни стари лица кои имаат неу
морна желба годините од својата старост да бидат нив
ната причина за ново знаење и убаво поминато време. За
задоволување на оваа потреба преку практикување на
активното стареење, ставено во функција на развивање
на волонтерство во периодот во трето доба, функциони
раат и дневни центри за стари лица. Тука, повеќе од 600
лица месечно имаат свое катче каде внимаваат на своето
здравје преку редновни здравствени прегледи, но пред
се, се вклучуваат во некоја од различните активности кои
ги прават социјално вклучени во општественото живее
ње. Без разлика дали се работи за заедничка прошетка,
сликарска работилница или нова средба за Чи Конг веж
би чувството на припадност е одлично кога тоа е обмис
лено и прилагодено.

Повеќе од 80 лица годишно има кој да ги поддржи низ ад
министративните процедури и правила.
Не е лесно да бидеш самец во животот во трето доба и це
лосно зависен од протезите на двете нозе, не е лесно да
живееш на петтиот кат од зградата помеѓу четири ѕида,
не е лесно да си вдовица од 85 години а да се грижиш за
единствената ќерка со даунов синдром.... но, под мотото

Секоја следна година, нова младешка приказна ќе биде
раскажана од баба и дедо, и секоја нова година Црвени
от крст ќе се грижи за овие баби и дедовци да ја добијат
потребната грижа.
Затоа што сите сме нивни деца.
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ПУНКТОТ ЗА БЕЗДОМНИЦИ ВО МОМИН ПОТОК – СЕДУМ ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

КОГА УЛИЦАТА Е ВАШИОТ ДОМ
Марина Матеска
Кога сте со само неколку парчиња облека на вас, без
документи, болен, премрзнат, а улицата е единствени
от ваш дом и барате помош, тогаш единствено место
каде истата ќе ја добиете е Пунктот за бездомници во
Момин Поток.
Таму секој петок тимот на Црвениот крст на град Скоп
је ја дава соодветната поддршка на повеќе од 120 ли
ца кои имаат свои приказни од кои човек не останува
рамнодушен и добива желба да помогне. На ова место
потоа се расплеткуваат конците на постоењето на ови
е лица кога социјалниот работник ги започнува про
цедурите за обезбедување на документи: извод, лич
на карта, здравствена легитимација, кога тие со полн
стомак, избањати ги облекуваат чистите и миризливи
алишта, кога докторот ги прегледува и им дава леко
ви за кои потоа не мора да платат, кога психологот им
укажува дека може и поинаку.
Тогаш овие луѓе се потсетуваат дека без разлика на тоа
како живеат, какво минато и судбина имале дека и тие
имаат право да ги уживаат основните човекови права
и да се борат за нив. Патот за реинтеграција, за враќа
ње назад во системот најчесто е комплициран и нави
дум невозможен и потребно е многу време, истрајност
и вложување од страна на секој човек кој живее на
улица, но и голема трпеливост, толеранција, умешност
од другата страна, од лицата кои ги поддржуваат во ис
тото - луѓето од Црвен крст.
Но, сепак во изминатите седум години, откога постои
Пунктот за бездомници, шест лица успеаа да обезбедат
за себе достоинствен приход и покрив над глава. Ови
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е раскажуваат за животот на улицата како еден дел од
своето минато трудејќи се да помогнат на оние кои во
моментот имаат потреба од помош. Во реинтеграцијата
своја улога има и програмата на Асоцијацијата за истра
жувања, комуникации и развој „Паблик„ во чии рамки
дел од корисниците на Пунктот го продаваат уличниот
магазин Лице в лице и на тој начин заработуваат.
Луѓето од Црвениот крст се сведоци и на многу тажни
приказни кои завршиле токму во Прифатилиштето кое
привремено згрижува бездомни лица во тешка здрав
ствена состојба. За дел од нив во соработка со држав
ните институции се изнаоѓаат долгорочни решенија
за сместување во соодветна институции, а оние кои ќе
закрепнат се враќаат назад на својот претходен начин
на живот. Прифатилиштето се отвара и кога температу
рите се екстремно ниски. Тогаш во него можат да пре
ноќат во исто време 20 лица и имаат можност да доби
јат топол кревет и топол оброк. Во вакви услови за оние
лица кои ќе бидат најдени премрзнати и изгубени низ
улиците на главниот град, обучен тим на Црвен крст 24
часа е подготвен да го преземе лицето и да му ја укаже
потребната помош.
Пунктот за бездомници е место кое Градот Скопје, за
едно со многу компании: Алкалоид, Сава Осигурување,
Промес, Везе Шари и други, со учениците од Меѓуна
родните училишта НОВА и многу граѓани го чувствуваат
за свој. Тие континуирано се грижат за негово успешно
функционирање преку целта година донирајќи парич
ни средства, материјални добра и услуги како и волон
терски часови.

УЛОГАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ ВО СЕКОЈДНЕВИЕТО
НА БЕГАЛЦИТЕ И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ

За оние кои во Црвениот крст
гледаат единствен спас
Анета Зафировска

Воените конфликти, економските неповолни ситуа
ции, личната небезбедност и борбата за подобра ид
нина се главните причини кои ги наведуваат лицата да
го напуштаат својот роден крај и својата иднина да ја
бараат далеку од своето родно место. Тоа, остава трај
ни последици кај лицата без разлика на нивната воз
раст, пол, верска или национална припадност.
Многумина од нив својата надеж ја полагаат токму во
Црвениот крст, како единствена организација на која
и веруваат дека може да им помогне во ублажување
на негативните последици, од напуштањето на својот
крај до почнување на нов живот во друга земја. До
вербата која лицата ја создаваат кон Црвениот крст се
темели најнапред на емпатијата која организацијата ја
дава, на пријателските односи, секогаш навремената
доставена поддршка, отвореноста во комуникација
та, достапноста и искреноста во меѓусебните односи.
Воспоставувањето на секојдневните општествени ри
туали кај бегалците бара особено внимание од страна
на стручните служби на Црвениот крст, кои имаат за
задача да ја ублажат ранливоста на лицата од интерес
и да обезбедат материјални и нематеријални ресурси
за достоинствен живот, за да се воспостави психолош
ки баланс кој би им овозможил повторно ефикасно и
ефективно функционирање.
Црвениот крст на град Скопје веќе десет години е им
плементирачки партнер на УНХЦР и дејствува на по
лето намалување на ранливоста на лицата бегалци од
Косово, преку наменски креирани програми, овозмо
жувајќи достоинствено секојдневие за секој поединец.
Во моментов Црвениот крст преку овие програми
работи со околу 1200 лица кои по косовската криза
и неколкуте процеси на репатриација се останати во
нашата земја. Активностите на кои работи организа
цијата се поврзани со зголемување на квалитетот на

образованието, непречен пристап до здравствените
услуги, како и олеснета интеграција во македонското
општество, а се реализираат преку Центарот за поддр
шка на заедницата на бегалци, која нуди мултидисцип
линарна поддршка на истите.
Образовните активности се поврзани со функцио
нирање на едукативниот центар кој има за цел да го
следи образованието на сите деца од заедницата на
бегалците, поддржувајќи ги со редовни стипендии и
асистенција при сите училишни задачи, за да на крај
достигнеме 86% од популацијата на училишна возраст
да е вклучена во редовниот образовен процес. Здав
ствениот сектор има за задача да овозможи непречен
систем до сите здравствени инситуции, осбено на се
кундарно и терциерно ниво, почнувајќи од амбуланта
та на Црвениот крст каде сите лица кои не се вклучени
во здравствениот систем, добиваат примарна здрав
ствена заштита и лекови.
Целосната и непречена интеграцијата на бегалците и
барателите на азил, како и стекнувањето на чувство на
безбедност и сигурност на лицата од интерес во др
жавните институции, поттикнувањето на нивната про
активност и желба за дејствување со цел остварување
на нивните човекови права, и воопшто создавајќи пат
на непречен пристап на лицата до добивање на сите
општествени услуги, се полиња со кои Црвениот крст
менаџира, преку имплементирање на разновидни ак
тивности од областа на здравството, образованието и
психосоцијалната поддршка во насока на развивање
на механизми за самопомош и самоодржување.
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ЦРВЕН КРСТ НА РМ – СЕДИШТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ
ЗА МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

Дополнително унапредување на
имплементацијата на Меѓународното
хуманитарно право
Виолета Кузманоска
Црвениот крст на Република Македонија развива
програма за дисеминација на Меѓународното дви
жење на Црвениот крст и Црвената полумесечина,
Меѓународното хуманитарно право - МХП и хумани
те вредности. Една од задачите на Организацијата е
запознавање на населението со одредбите од Женев
ските конвенции од 1949 година и Дополнителните
протоколи од 1977 година, кои Владата на Република
Македонија ги потпиша во 1993 година.
За унапредување на имплементацијата на МХП, а сле
дејќи ја праксата на другите држави, членки на ЕУ и
држави од регионот, Црвениот крст во 2004 година
иницираше предлог за формирање на меѓуресор
ско тело со поддршка на Меѓународниот комитет на
Црвен крст. Министерството за надворешни работи
прифаќајќи ја иницијативата сметаше дека формира
њето на Национален комитет за МХП е на линија на
заложбите на Владата за интегрирање на Република
Македонија во ЕУ, преку унапредување на имплемен
тацијата на МХП на национално ниво. Во 2006 година
во соработка со Црвениот крст, Владата на РМ донесе
заклучок за формирање Национален комитет за МХП
со седиште во Црвен крст на РМ.
Националниот комитет за МХП го сочинуваат прет
ставници на министерствата за Надворешни рабо
ти, Одбрана, Правда, Образование и наука, Култура,
Здравство, Генералниот секретаријат на Владата и
Црвен крст на РМ, а во 2008 година го прошири сос
тавот на ова тело со претставници на министерствата
за финансии, труд и социјална политика и внатрешни
работи.
Националниот комитет разгледува прашања од не
говиот делокруг, а кои се однесуваат на: хармониза
ција на националното законодавство со меѓународ
ното хуманитарно право; ефективна имплементација
на МХП преку преземање и следење на практични
мерки и активности; следење на развојот на МХП и
негова дисеминација во различни сегменти на оп
штествениот живот; унапредување на соработката и
координација меѓу надлежните институции вклучи
телно и соработката со Црвениот крст на РМ, во насо
ка на идентификување на активностите кои произле
гуваат од областа на МХП и законските обврски.
Република Македонија, како држава договорна стра
на на речиси сите мултилатерални меѓународни до
говори од областа на МХП, преку Националниот
комитет за МХП дополнително ќе ја унапредува им
плементацијата на МХП.

38

| 2015 | ХУМАНИ МЕРИДИЈАНИ

ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА ПРОТИВ СИДАТА, ТУБЕРКУЛОЗАТА И МАЛАРИЈАТА

Им помагаме на
маргинализираните!
Анета Тргачевска
Република Македонија е земја со мал број на слу
чаи со ХИВ, а истовремено е земја во која секоја
година се намалува и бројот на нови заболени од
туберкулоза. Позитивниот здравствен тренд е ре
зултат на превентивните активности кои во изми
нативе 11 години се реализираат преку Глобалниот
фонд за борба против СИДА, туберкулоза и мала
рија – ГФАТМ, фонд што ги поддржува напорите
насочени кон намалувањето на инфекциите, бо
лестите и смртноста од ХИВ/СИДА, туберкулоза и
маларија. Република Македонија преку Црвениот
крст има воспоставено партнерство со Фондот од
2004 година.
Активностите на Фондот и Националното друш
тво, се особено важни затоа што значат нудење
на бесплатни услуги за заедниците кои што се под
најголем ризик или се маргинализирани, а такви се
корисниците на дроги, сексуалните работници, си
ромашните лица, мажи кои што имаат секс со мажи,
затвореници.
Проектот за намалување на штети од употреба на
дроги е програма насочена кон намалување пред
сé на ризикот од ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц и дру
ги крвно и сексуално преносливи инфекции, пре
дозирање или други социјални штети. Освен ови
е услуги, во центрите се реализираат едукативни
работилници за претставниците од здравствените
и социјалните центри, полицијата и локалната са
моуправа и други институции, како и ресоцијали
зација на стабилизираните корисници на дрога
преку имлементација на разновидни креативни
работилници.
Црвениот крст на РМ е фасцилитатор во процесот
на донесување на одржливи и ефикасни локални
оперативни планови за превенција од туберкуло
зата на локално ниво, па заедно со Институтот за
туберкулоза и белодробни заболувања организи
ра флуорографски снимања на ромското населе
ние.
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