


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕЊЕТО НА 
ЦРВЕНИОТ КРСТ И ЦРВЕНАТА ПОЛУМЕСЕЧИНА

ХУМАНОСТ

НЕПРИСТРАСНОСТ

НЕУТРАЛНОСТ

НЕЗАВИСНОСТ

ДОБРОВОЛНА СЛУЖБА

ЕДИНСТВО

УНИВЕРЗАЛНОСТ
 „ХУМАНИ МЕРИДИЈАНИ“
Издавач :         Црвен крст на Република Македонија
За издавачот:   Д-р Саит Саити, Генерален секретар
Главен и одговорен уредник:    Елизабета Арсоска
Технички уредник:         Владимир Хаџи Пулевски
Редакциски одбор:         Валентина Колеска, Мајлинда Мустафа, Сашо Талески
Печати:    Печатница „Европа 92“
Количина:                         1000 примероци
Година на издавање:  2015



Ис то ри ја та на Цр ве ни от крст е повр за на со у жа си те на во
е ни те кон флик ти, стра да ња та на чо ве кот и пот ре ба та од 
да ва ње по мош и вос пос та ву ва ње ху ман од нос. Сли ки те 
на у жа сот кај Сол фе ри но во 1859 го ди на во се вер на И та
ли ја, не пос ред на та вклу че ност на Ан ри Ди нан во ор га ни
зи ра ње по мош за нас тра да ни те, што го о пи ша во сво ја та 
кни га “Се ќа ва ња за Сол фе ри но”, го от во ри ја па тот на ху
ма но то дви же ње, кое де нес вклу чу ва о ко лу 130 ми ли о ни 
во лон те ри во це ли от свет. 

По ра ки те за у ни вер за лен ме ѓу на ро ден прис тап, од нос но 
прин ци пи те за ор га ни зи ра ње по доц на, од Цр ве ни от крст 
ги пре зе до а и О бе ди не ти те на ци и. Од 1994 го ди на, Ме ѓу
на род на та Фе де ра ци ја на Цр вен крст и Цр ве на по лу ме се
чи на, има пос то јан наб љу ду вач во Ге не рал но то Соб ра ни е 
на О бе ди не ти те на ци и.

КОЈ ГО СО ЧИ НУ ВА ДВИ ЖЕ ЊЕ ТО?

Ме ѓу на ро ден Ко ми тет на Цр вен крст, фор ми ран во 
1863 го ди на, е не за вис на, не ут рал на и неп рис трас на ху
ма ни тар на ин сти ту ци ја, про мо тор на Ме ѓу на род но то ху
ма ни тар но пра во во чи ја ос но ва се Же нев ски те Кон вен
ци и од 1949 го ди на и До пол ни тел ни те Про то ко ли од 1977 
го ди на. Во рам ки те на ман да тот, во вре ме на во о ру же ни 
внат реш ни и ме ѓу на род ни кон флик ти и внат реш ни не ми
ри, не го ви за да чи се о без бе ду ва ње по мош и заш ти та на 
во е ни те и ци вил ни жрт ви, по се та на во е ни за ро бе ни ци, 
вос пос та ву ва ње на се меј ни врс ки, о без бе ду ва ње на ос
нов ни те пот ре би за жи вот за ци ви ли те во во о ру жен кон
фликт и ши ре ње на зна е ња та за ху ма ни тар но то пра во, 
кон тро ла и не го во по чи ту ва ње.      

На ци о нал ни те друш тва на Цр вен крст и Цр ве на по лу
ме се чи на, деј ству ва ат во сво и те зем ји, со ак тив нос ти на 
ху ма ни та рен план, пре ку прог ра ми за под гот ве ност при 
ка тас тро фи, здрав стве на и со ци јал на гри жа во за ед ни ца
та, о бу ка и ак тив нос ти по пр ва по мош, кр во да ри тел ство, 
пре вен тив ни здрав стве ни ак тив нос ти, мла дин ски ак тив
нос ти и ди се ми на ци ја на Ме ѓу на род но то ху ма ни тар но 
пра во. 

Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја на Цр вен крст и Цр ве на 
по лу ме се чи на, ос но ва на во 1919 го ди на, ра бо ти за за
јак ну ва ње на ка па ци те ти те на На ци о нал ни те друш тва за 
е фи кас но спро ве ду ва ње на нив ни те ак тив нос ти на здрав
ствен и со ци ја лен план и за ак тив нос ти за под гот ве ност и 
деј ству ва ње во слу чај на ка тас тро фи. Ја ко ор ди ни ра и на
со чу ва ме ѓу на род на та по мош ко ја ја о без бе ду ва Дви же
ње то за жрт ви те од при род ни и тех но лош ки ка тас тро фи 
и ја пот тик ну ва ху ма ни тар на та ра бо та на На ци о нал ни те 
друш тва за по доб ру ва ње на сос тој ба та на нај заг ро зе ни те 
ли ца. 

МЕЃУНАРОДНО ДВИЖЕЊЕ НА ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА

МОЌ ТА НА 
ХУ МА НОС ТА



ЧЕКОРИМЕ 
ЗАЕДНО

О Б РА Ќ А Њ Е

Ако вре ме то е све док на слу чу ва ња та, то гаш де це
нис ки те ин тен зив ни прог рам ски ак тив нос ти на Цр
ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се до каз за ис
ка жа на та сил на до вер ба во прин ци пи те и це ли те на 
ху ма на та ми си ја на на ше то на ци о нал но друш тво. 

Го ди на ва од бе ле жу ва ме два го ле ми ју би ле и на ор га
ни за ци ја та  70 го ди ни од фор ми ра ње то на Цр ве ни от 
крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 20 го ди ни од ме ѓу
на род но то приз на ва ње  и при е мот во Ме ѓу на род но то 
Дви же ње на Цр вен крст и Цр ве на по лу ме се чи на. 

Се се ќа ва ме на го ди ни те кои по ми на а, на мно гу те во
лон те ри и вра бо те ни кои ос та ви ја тра ги пре ку сво и те 
де ла во на ша та ор га ни за ци ја. Се се ќа ва ме и ги од бе
ле жу ва ме на ши те пос тиг ну ва ња и де ла за у нап ре ду
ва ње на доб ро сос тој ба та на гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и по ши ро ко. 

Ис тов ре ме но, сто и ме ис пра ве ни и под гот ве ни да се 
спра ви ме со но ви пре диз ви ци. А пре диз ви ци те за 
нас прет ста ву ва ат пот тик и мо ти ва ци ја да би де ме уш
те по ус пеш ни и да из гра ди ме мо дер на ор га ни за ци ја 
со цел да би де ме по е фи кас ни, по доб ри, за да о без бе
ду ва ме ква ли тет ни и нав ре ме ни ус лу ги за поддр шка 
и по мош за ли ца кои се наш ле во не за вид на сос тој ба 
ка ко ре зул тат на е ле мен тар на нес ре ќа, си ро маш ти ја, 
хен ди кеп, гу бе ње на сво јот и мот ка ко ре зул тат на ка
тас тро фа, ли ца раз дво е ни од се меј ство то, ли ца из ло
же ни на нај раз лич ни здрав стве ни и со ци јал ни ри зи
ци и дру ги ка те го ри и на ко рис ни ци на на ши ус лу ги.
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Си ла та на на ша та ор га ни за ци ја ко ја е пр во сер ти фи
ци ра но на ци о нал но друш тво во Дви же ње то е што 
зна е ме ка ко да мо би ли зи ра ме е фи кас на поддр шка 
за спра ву ва ње со раз лич ни ху ма ни тар ни пре диз
ви  ци и заш ти та на здрав је то и жи во тот на гра ѓа ни те 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и по ши ро ко. Тоа ус пеш но 
го пра ви ме со на ши те пар тне ри од Ме ѓу на род но то 
Дви же ње на Цр вен крст и Цр ве на по лу ме се чи на, со 
кор по ра тив ни от сек тор , гра ѓан ски от сек тор , со др
жав ни те ин сти ту ци и и поддр шка та на гра ѓа ни те на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Пос то ја но се тру ди ме да ги ин спи ри ра ме лу ѓе то за 
вред нос ти те на во лон ти ра ње то и ан гаж ма нот во Цр
ве ни от крст за да би де ме поб лис ку до ран ли во то на
се ле ни е во ло кал ни те за ед ни ци. А тие се ко гаш мо же 
да сме та ат на нас, ис то о на ка ка ко и пред 70 го ди ни 
ко га за прв пат Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја бе ше фор ми ран ка ко ор га ни за ци ја во на ша та др
жа ва.

Ги по ка ну ва ме си те чи та те ли да би дат дел од на ше
то го ле мо се меј ство на цр ве нокр ста ши и за ед но да ги 
пи шу ва ме но ви те ху ма ни стра ни ци од ис то ри ја та на 
Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Др Мил чо Трај ков
Прет се да тел

Цр вен крст на ре пуб ли ка Ма ке до ни ја



Дра ги ху ма нис ти,

Цр ве ни от крст се ро ди од ху ма нос та ка ко дла
бо ка по чит кон чо ве ко ви от жи вот, не го ва та у ни
кат ност и не пов тор ли вост. Тој е из раз на на ша 
вер ба во чо веч нос та, на ша та љу бов кон дру ги те, 
на деж та за пос вет ла ид ни на и оп штес тве на бла
го сос тој ба. 

О ва а го ди на за ед но од бе ле жу ва ме се дум де це
ни и од фор ми ра ње то и ус пеш но то деј ству ва ње 
на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Вис
тин ски от при ја тел се пре поз на ва во нај теш ки
те ми го ви. Во так во вре ме се ро ди и и де ја та за 
на ши от Цр вен крст  вед наш по Вто ра та свет ска 
вој на, ко га на лу ѓе то им би ла не оп ход на со ли дар
ност и за ем на по мош и поддр шка во над ми ну ва
ње то на ог ром ни те тра у ми.

На ши от Цр вен крст буд но го сле ди раз во јот на 
ма ке дон ска та др жа ва, пос то ја но прис по со бу вај
ќи ги сво и те при о ри те ти и за да чи на пот ре би те 
што ги и ма ме и пре диз ви ци те со кои се со о чу
ва ме. И при нес ре ќи пре диз ви ка ни од чо ве кот и 
при при род ни не по го ди и ка тас тро фи, ма ке дон
ски те гра ѓа ни се ко гаш мо же ле и мо жат да сме та
ат на не се бич на та мо рал на и ма те ри јал на поддр
шка на Цр ве ни от крст.

И пок рај не кол ку те Но бе ло ви наг ра ди за мир, 
и пок рај број ни те прес тиж ни на ци о нал ни и ме
ѓу на род ни приз на ни ја, нај го ле ма та наг ра да за 
ге не ра ци и те чле но ви и во лон те ри во Ме ѓу на
род но то Дви же ње на Цр ве ни от крст и Цр ве на та 
по лу ме се чи на во Ма ке до ни ја и ши рум све тот е 
свес та за спа се ни те жи во ти и за уб ла же ни те бол
ки. Не ма ниш то поб ла го дар но од тоа да им се по
ма га на бес по мош ни те, да се нах ра нат глад ни те, 
да се ох раб ру ва ат о бес храб ре ни те, а на мар ги
на ли зи ра ни те да им се об но ви дос то ин ство то на 
нив на та чо веч ка лич ност.

Не сме е ме да че ка ме го ле ми тра ге ди и за да би
де ме со ли дар ни. Ка ко ре до вен кр во да ри тел све
сен сум де ка со ли дар нос та се жи ве е се кој днев но. 
И а ко за поч ну ва со на ви дум ма ли де ла, со ли дар
нос та да ва го ле ми ре зул та ти. Се кој од нас во се бе 

но си чув ство за дол жност да му по мог не на о ној што има 
пот ре ба. Бла го да ре ни е на ор га ни за ци и те ка ко Цр ве ни от 
крст, на ши те по е ди неч ни жел би и на по ри пре рас ну ва ат 
во ко лек тив на свест, ко јаш то во ди е дин стве но кон за ед
нич ки нап ре док.

Со гор дост збо ру ва ме за де ла та на чле но ви те и во лон те
ри те на Цр ве ни от крст, кои нé пот тик ну ва ат да се прес тиг
ну ва ме во доб ри на. 

За то а, доз во ле те ми во име на си те гра ѓа ни на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја да го чес ти там ју би ле јот на Цр ве ни от крст. 
За ед но да прос ла ви ме 70 го ди ни ус пеш но спра ву ва ње со 
пре диз ви ци те на де неш ни на та, и уш те дол ги го ди ни за ед
но да го од бе ле жу ва ме о вој ден.

Др Ѓорге Иванов 
Претседател на Република Македонија 

                                                                   

ЧЕС ТИТ КА
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Ју би ле и те се се ко гаш мо тив да се нав ра ти ме на ми
на то то, да се пот се ти ме на пос тиг на то то, но и да раз
мис ли ме за пре диз ви ци те кои не о че ку ва ат во ид ни на. 
Се дум де сет  го диш ни от ју би леј на Цр ве ни от крст на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја бе ше по вод да по раз го ва ра ме со 
Ге не рал ни от сек ре тар на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, др Са ит Са и ти.

Пред да за поч не ме со пот се ту ва ње за кон крет ни те 
ре зул та ти кои ос та ви ле бе лег на Ва ше то до се гаш
но ра бо те ње, ќе са ка те ли да ни ја от кри е те Ва ша та 
при каз на вр за на за по че то ци те во дви же ње то на 
Цр ве ни от крст?

Со за до вол ство се нав ра ќам на се ќа ва ња та за мо и те 
по че то ци во Цр ве ни от крст. За поч нав се ка ко во мо
ја та ма тич на оп штин ска ор га ни за ци ја, Цр ве ни от крст 
Кар пош, од 1985 го ди на ка ко член на Соб ра ни е то, а 
ве ќе од 1990 и член на Соб ра ни е то на Цр ве ни от крст 
на град Скоп је, ка де е ден пе ри од бев и прет се да тел 
на ор га ни за ци ја та. Во пе ри о дот на мо јот во лон тер ски 
ан гаж ман, ја извр шу вав и фун кци ја та пот прет се да тел 
на Цр ве ни от крст на РМ, се до 2005та го ди на, ко га за
поч нав со про фе си о нал на та ра бо та во ор га ни за ци ја та, 
ка ко Ге не ра лен сек ре тар . 

Во прес рет на 70 го диш ни от ју би леј на Цр ве ни от крст 
на РМ, ја и мам мож нос та да го во рам и за мо јот ли чен 
ју би леј во Цр ве ни от крст  три е сет го ди ни ис пол не ти 
со без број пре диз ви ци и на у че ни лек ци и. Мо жам сло
бод но да ка жам де ка пос ве те нос та на ор га ни за ци ја ка
ко што е Цр ве ни от крст во го ле ма ме ра по ма га по лес
но да ги о соз на еш вред нос ти те и це ли те во жи во тот.

Од 2005 го ди на сте Ге не ра лен сек ре тар на Цр ве
ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ка ко ја о це
ну ва те сев куп на та сос тој ба во ор га ни за ци ја та и 
да ли сте за до во лен од пос тиг на то то?

Ко га збо ру вам за пос тиг ну ва ња та и за ре зул та ти те, 
се ко гаш се нав ра ќам на це ли те кои ка ко на ци о нал но 
друш тво си ги и ма ме пос та ве но. Го лем број на пре
диз ви ци во из ми на ти от пе ри од, нап ра ви ја Цр ве ни от 
крст на РМ да би де пре поз нат лив и по зи тив но о це нет 
пре ку ре а ли зи ра ни те ак тив нос ти на пла нот на заш ти
та та на жи во тот и доб ра та на чо ве кот и за јак ну ва ње на 
ак тив нос ти те за о по ра ву ва ње од ка тас тро фи и криз ни 
сос тој би, у нап ре ду ва ње на здрав је то и без бед ни от жи
вот на лу ѓе то и у нап ре ду ва ње на со ци јал на та вклу че
ност и кул ту ра на не на сил ство и мир, ка ко стра теш ки 
це ли на ор га ни за ци ја та. Го ле мо вни ма ни е пос ве тив ме 
на раз во јот на на ци о нал но то друш тво во мо дер на ор
га ни за ци ја ко ја пос то ја но ги сле ди но ви те трен до ви во 
Дви же ње то на Цр ве ни от крст и Цр ве на та по лу ме се чи
на, а мно гу чес то прет ста ву вав ме и при мер за дру ги те 
на ци о нал ни друш тва во спро ве ду ва ње то на од ре де ни 
ак тив нос ти и прог ра ми. Во о ва а при ли ка са кам да ис
так нам де ка раз во јот на на ци о нал но то друш тво оди во 
на гор на ли ни ја и лич но сум за до во лен од пос тиг на то

ИНТЕРВЈУ 
Д-Р САИТ САИТИ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦРВЕН КРСТ НА РМ
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Валентина Колеска

НА ЦИ О НАЛ НО ТО ДРУШ ТВО Е МО ДЕР НА 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КО ЈА ПОС ТО ЈА НО ГИ СЛЕ ДИ 
НО ВИ ТЕ ТРЕН ДО ВИ!



то, ка ко пре дус лов за уш те по го ле ми ид ни за ла га ња.  

Е ден дел од Ва ше то уп ра ву ва ње со ор га ни за ци ја та 
бе ше и ре а ли за ци ја та на про ек тот за ин тен зив на 
над град ба на ка па ци те ти те, фи нан си ран од стра
на на Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја на Цр вен крст и 
Цр ве на по лу ме се чи на. Как ви се при до бив ки те од 
про ек тот, со ог лед на тоа што ис ти от се ре а ли зи ра
ше три го ди ни?

Про ек тот се ре а ли зи ра ше во Цр ве ни от крст на РМ од 
2009 до 2011 го ди на и ис ти от при до не се за раз во јот 
на ма те ри јал нотех нич ки те и кад ров ски ка па ци те ти 
на оп штин ско и на ци о нал но ни во, о воз мо жу вај  ќи му 
на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ус пеш но 
да се спра ви со пре диз ви ци те со кои се со о чу ва ран
ли во то на се ле ни е во ло кал ни те за ед ни ци. Про ек тни те 
ак тив нос ти се им пле мен ти ра а во три прог рам ски об
лас ти и тоа: гра де ње на е фи ка сен ин фор ма ти вен ме
наџ мент сис тем, ме наџ мент на во лон те ри и вра бо те ни 
и мо би ли зи ра ње на фон до ви, а во ре а ли за ци ја та на 
ак тив нос ти те беа вклу че ни си те 34 оп штин ски ор га ни
за ци и и Цр ве ни от крст на град Скоп је.

Во из ми на ти от пе ри од пос ве тив те го ле мо вни ма
ни е на стра теш ко то пла ни ра ње на ак тив нос ти те 
во ор га ни за ци ја та. Как ви се ре зул та ти те од вак
ви от, до ло го ро чен на чин на пла ни ра ње на ра бо
та та на на ци о нал но то друш тво?

Под го тов ка та на Стра те ги ја та 2020 на Цр ве ни от крст 
на РМ, зна че ше е ден по и на ков на чин на пла ни ра ње 
и пос та ву ва ње на при о ри те ти во ра бо те ње то. Це ли те 
кои беа пос та ве ни со Стра те ги ја та 2020, ја на мет на а 
пот ре ба та од прог рам ско стра теш ко пла ни ра ње, на 
што во из ми на ти те не кол ку го ди ни пос ве тив ме го ле
мо вни ма ни е и из ра бо тив ме по ве ќе вак ви до ку мен ти 
по деј нос ти. Би са кал са мо да ис так нам де ка вак ви от 
на чин на пла ни ра ње се по ка жа ка ко мно гу ус пеш на 
а лат ка за де фи ни ра ње на на со ки те по кои ќе де лу ва ме 
во ид ни на. 

Про цен ка та и а на ли за та на ра бо те ње то на це ло
куп на та струк ту ра во Цр ве ни от крст на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја, ја нап ра ви ор га ни за ци ја та пре
поз нат ли ва во Дви же ње то на Цр ве ни от крст и 
Цр ве на та по лу ме се чи на. Ус пе ва те ли да се спра
вив те со пре диз ви ци те?

За се ко ја ор га ни за ци ја мош не зна чај но е да се раз гле
да ат и а на ли зи ра ат пре диз ви ци те со кои се со о чу ва во 
деј ству ва ње то, но ис то та ка и но ви те трен до ви кои се 
реф лек ти ра ат во ра бо те ње то. Ток му за то а, за поч ну вај
ќи од 2006 го ди на, на на ша и ни ци ја ти ва, а со поддр шка 
на Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја на Цр вен крст и Цр ве на 
по лу ме се чи на, за поч на про це сот на про це на и а на ли
за на ра бо та та на струк тур ни те де ло ви на на ци о нал
но то друш тво. О вој про цес до се га и ма ше три фа зи кои 
ре зул ти ра а со од ре де ни пре по ра ки врз ос но ва на кои 
беа прев зе ме ни по ве ќе мер ки и ак тив нос ти за над ми
ну ва ње на од ре де ни не дос та то ци и сос тој би во ра бо
те ње то на ор га ни за ци ја та.

Про це сот на сер ти фи ка ци ја на на ци о нал но то 
друш тво, спро ве ден од стра на на Ме ѓу на род на та 
Фе де ра ци ја на Цр вен крст и Цр ве на по лу ме се чи на, 
се ка ко де ка е е ден од нас та ни те кои го од бе ле жа а 
из ми на ти ов пе ри од. Ко га ќе го до би е те сер ти фи ка
тот?

Про це сот за сер ти фи ци ра ње на ор га ни за цис ки те ка
па ци те ти на на ци о нал ни те друш тва, и ни ци ран од 
стра на на Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја на Цр вен крст 

и Цр ве на по лу ме се чи на, за поч на во 2011 го ди на, ко га 
Цр ве ни от крст на РМ се вклу чи во пи лот фа за та. Глав
на та цел на про це сот бе ше да им се о воз мо жи на на ци
о нал ни те друш тва да ги про це нат сво и те ка па ци те ти 
и ра бо та, со цел да се утвр дат нај доб ри те прис та пи за 
са мос то ен раз вој, ка ко и да се да де потвр да за о ни е на
ци о нал ни друш тва кои и ма ат пос тиг на то ви со ко ни во 
на ком пе тен тност. Со за до вол ство мо жам да ис так нам 
де ка по дол гот рај ни от про цес, кој се ре а ли зи ра ше во 
по ве ќе фа зи, Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
ус пеш но го по ми на про це сот на сер ти фи ка ци ја и ста на 
пр во сер ти фи ци ра но на ци о нал но друш тво со о цен ка 
*за при мер *. Сер ти фи ка тот се о че ку ва да би де све че
но пре да ден на на ци о нал но то друш тво на Ге не рал но
то соб ра ни е на Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја, кое ќе се 
одр жи во но ем ври 2015 го ди на.  

Во пос лед ни ве не кол ку го ди ни за пре поз на ва ње 
се ак тив нос ти те за мо би ли зи ра ње на фон до ви за 
ре а ли за ци ја на прог рам ски те ак тив нос ти на ор
га ни за ци ја та. Зна чи тел ни се ус пе си те кои на о вој 
план се пос тиг на ти во со ра бот ка та со кор по ра тив
ни от сек тор . Сме та те ли де ка ус пе ав те да ја пот тик
не те оп штес тве на та од го вор ност кај ком па ни и те?

По зи тив ни те ис кус тва во ра бо те ње то со ус пеш ни
те ком па ни и во др жа ва ва, по ка жа а де ка ком па ни и те 
и ма ат ин те рес и де ка се под гот ве ни за со ра бот ка и 
поддр шка во ор га ни зи ра ње и спро ве ду ва ње на кам
па њи и ак ци и на Цр ве ни от крст. Оп ре дел би те кои 
про из ле гу ва ат ка ко ре зул тат на но ви те по ли ти ки во 
об лас та на мо би ли зи ра ње ре сур си и фон до ви од кор
по ра тив ни от сек тор , Цр ве ни от крст на РМ нап ра ви 
внат реш на ре ор га ни за ци ја со цел по ор га ни зи ра но да 
прис та пи во ис ко рис ту ва ње то на соп стве ни те ка па ци
те ти и мож нос ти и ис ти те да ги ста ви во фун кци ја ка ко 
се ри о зен пар тнер на ком па ни и те, во им пле мен та ци ја 
на за ед нич ки со ци јал но ко рис ни оп штес тве ни прог
ра ми, за по доб ру ва ње на ква ли те тот на жи во тот на 
ран ли во то на се ле ни е во за ед ни ци те. Од до се гаш ни те 
ре а ли зи ра ни за ед нич ки про ек ти со ком па ни и те во Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја и нап ра ве на та е ва лу а ци ја на им
пле мен ти ра ни те ак тив нос ти, мо же да се но ти ра ат по
зи тив ни е фек ти и за до вол ство на крај ни те ко рис ни ци.

Ми на та та го ди на Цр ве ни от крст на РМ ре а ли зи
ра ше го ле ма о пе ра ци ја за по мош на заг ро зе но то 
на се ле ни е од поп ла ви те во Ср би ја и БиХ, а по че
то кот на о ва а го ди на го од бе ле жа а слич ни ак тив
нос ти со поп ла ви те во на ша та др жа ва. За до во лен 
ли сте од е фи кас нос та на на ци о нал но то друш тво?

При род ни те ка тас тро фи кои во из ми на та та го ди на ги 
за фа ти ја Ср би ја, БиХ и Хр ват ска, ка ко и поп ла ви те во 
на ша та др жа ва о ва а го ди на, беа го лем пре диз вик, но 
и тест за на ци о нал но то друш тво. Тоа што до се га бе ше 
дел од на ши те пла ни ра ња и веж бов ни ак тив нос ти на 
пла нот на од го вор и деј ству ва ње во слу чај на ка тас
тро фи, о вој пат го по ка жав ме и во прак са. Цр ве ни от 
крст на РМ, мо жам сло бод но да кон ста ти рам де ка во 
о ба та слу ча и се по ка жа ка ко дос то ен пар тнер на др жа
ва та при са ни ра ње на пос ле ди ци од вак ви ка тас тро
фи. Во мно гу нав ра ти во из ми на ти ов пе ри од наг ла сив, 
а са кам и се га да ја ис так нам од лич на та со ра бот ка со 
др жав ни те ин сти ту ци и кои во вак ви вон ред ни си ту а
ци и се ак тив ни на те ре нот, но во ис то вре ме са кам да 
про го во рам за ви со ка та свест кај на се ле ни е то и кај 
ком па ни и те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја да по мог нат и 
да се ја ват на а пе ли те на Цр ве ни от крст на РМ.
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СИЛНО НАЦИОНАЛНО ДРУШТВО 
ВО СЕМЕЈСТВОТО НА МЕЃУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЈА

Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ус пеш но го 
по ми на про це сот на сер ти фи ка ци ја, со што од Ме ѓу
на род на та Фе де ра ци ја и о фи ци јал но ја до би ти ту ла та 
сил но на ци о нал но друш тво. Сер ти фи ка тот се о че ку
ва да би де све че но пре да ден на Ге не рал но то соб ра
ни е кое ќе се одр жи во но ем ври, го ди на ва.

Па тот до до би ва ње то на о вој зна ча ен до ку мент пот
пи шан од стра на на Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја на 
Цр вен крст и Цр ве на по лу ме се чи на бе ше ма котр пен 
и сис те ма ти чен, а про це сот до гот ра ен и спро ве ден 
од ок том ври 2011 го ди на до мар т 2014 го ди на. 

Глав на та цел на про це сот за ор га ни за цис ка про це на 
на ка па ци те ти и сер ти фи ка ци ја е да им се о воз мо жи 
на на ци о нал ни те друш тва да ги про це нат сво и те ка
па ци те ти и ра бо та за да се утвр дат нај доб ри те прис
та пи за са мос то ен раз вој, ка ко и да се да де потвр да 
за о ни е на ци о нал ни друш тва кои и ма ат пос тиг на то 
ви со ко ни во на ком пе тен тност.

Сашо Талески

УСПЕШНО ПОМИНАТ ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЈА

Про це сот за ор га ни за цис ка про це на на ка па ци те ти и 
сер ти фи ка ци ја е ком плек сен про цес сос та вен од два 
по себ ни про це ни. Ед на та е са моп ро цен ка, а дру га та 
е про цен ка од над во ре шен тим. И два та ре зул та ти се 
прид ру же ни со се оп фат ни се то ви на ор га ни за цис ко 
 раз вој ни ин тер вен ци и, скро е ни да у ка жат на спе ци
фич ни де фи ци тар ни ка па ци те ти кои се и ден ти фи ку
ва ат за вре ме на про це ни те. 
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Фаза 1 

По зи тив на о це на за си те ат ри бу ти во ра бо те ње то

На по че то кот од сер три фи ка ци ја та, ти мот на Ме ѓу на
род на та Фе де ра ци ја ги по се ти оп штин ски те ор га ни
за ци и Скоп је, Ох рид и Ку ма но во, со цел да ги про це ни 
ка па ци те ти те и ра бо та та, за да ги утвр ди нај доб ри те 
прис та пи за ли чен раз вој. 

То гаш, Цр ве ни от крст до би по зи тив на о це на за си те 
88 ат ри бу ти за ус пеш ност во ра бо те ње то, што бе ше 
до каз де ка На ци о нал но то друш тво е доб ро фо ку си ра
но, има доб ра ор га ни за цис ка кул ту ра и доб ро де фи
ни ра ни внат реш ни сис те ми.

Фаза 2 

Пос то ја но ин вес ти ра ње во од лич на та ко му ни ка
ци ја

Над во реш на та про цен ка, спро ве де на во Скоп је и ма
ше за цел, пок рај ка па ци те ти те на На ци о нал но то дру
ш тво, да раз гле да и дру ги е ле мен ти ка ко што е не го
во то фун кци о ни ра ње во на ци о на лен кон текст. О ва а 
про цен ка е ди зај ни ра на за да се од ме ри вли ја ни е то 
од ра бо та та на На ци о нал но то друш тво во че ти ри раз
лич ни ди мен зи и: внат реш на ко хе зи ја, ре ле ван тен из
бор , оп ти ма лен ква ли тет и оп ти ма лен оп сег на ус лу ги. 

Внат реш на та ко хе зи ја во прв ред се од не су ва на о чиг
лед на та топ ла и не пос ред на ко му ни ка ци ја и од но си 
на си те ни во а на На ци о нал но то друш тво, од ра ко вод
ство то, пре ку уп ра ва та и вра бо те ни те до во лон те ри
те и мла ди те. Се ка рак те ри зи ра со сло бод на и лес на 
раз ме на и по чи ту ва ње на мул ти кул тур на та ис то ри ја 
и раз но вид ност ко ја пос то и во ма ке дон ско то оп штес
тво. Вид ли ва та ко хе зи ја се пот пи ра на сил на та кул ту
ра за спо де лу ва ње на за ед нич ка ви зи ја во од нос на 
и ден ти те тот и ид ни на та на друш тво то и пос то ја но то 
ин вес ти ра ње во од лич на та ко му ни ка ци ја. 

Си те до ку мен ти се до не су ва ат пре ку јав на де ба та 
ка де чле но ви те и во лон те ри те и ма ат мож ност да ги 
ис ка жат сво и те ста во ви и мис ле ња. До ку мен ти те се 
пуб ли ку ва ат на три ја зи ци и се спо де лу ва ат со си
те пар тне ри, се пос ти ра ат на ин тер нет стра на та на 

ОД ИЗ ВЕШ ТА ЈОТ  НА НАД ВО РЕШ НИ ОТ ТИМ ЗА ПРО ЦЕ НА
  (из ва до ци од фи нал ни от из веш тај на Ме ѓу на род на та Фе де ра ци ја во кои се при ка жа ни 
         ре зул та ти те од две те спро ве де ни про цен ки, за ед но со пре по ра ка та за сер ти фи ци ра ње 

 на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја)
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ЦКРМ. Уш те 11 Оп штин ски ор га ни за ци и и ма ат сво
и ин тер нет стра ни, а ис то та ка се из да ва и не де лен 
е лек трон ски вес ник кој се дис три бу и ра на 70.000 
ема ил ад ре си.

Ге не рал ни от сек ре тар ис так ну ва де ка ус пе хот се дол 
жи на ре дов на та и от во ре на ко му ни ка ци ја на си те ни
во а во на ци о нал но то друш тво ка ко и со пар тне ри те 
и јав нос та. 

Из бо рот на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
на ре ле ван тни ус лу ги е вто ра та ком по нен та на ус пе
хот. Про ек ти те се фо ку си ра ни на при о ри тет ни те пот
ре би на ран ли во то на се ле ни е со кои се  о без бе ду ва 
поддр шка за клуч ни те пот ре би во за ед ни ци те во со
ра бот ка со ло кал ни те влас ти и дру ги ре ле ван тни пар
тне ри. И ден ти фи ка ци ја на пот ре би се пра ви пре ку 
сис те мат ска та про цен ка на цел ни те гру пи. Од ли чен 
при мер за ус пе хот на о вој про цес мо же да се ви ди во 
Днев ни те цен три за ста ри ли ца и Пун ктот за без дом
ни ци. 

Ка ко по на та мо шен до каз за сил на та ре ле ван тност на 
ра бо та та на ЦКРМ во оп штес тве но то оп кру жу ва ње 
е сил на та со ра бот ка со раз лич ни вла ди ни суб јек ти. 
На ци о нал но то друш тво со ра бо ту ва со Вла да та на РМ 
и е член на шест раз лич ни вла ди ни те ла. По ве ќе ми
нис три, па и са ми от Пре ми ер со гор дост чле ну ва ат во 
На ци о нал но то друш тво што са мо по се бе збо ру ва за 
уг ле дот на ор га ни за ци ја та. 

Оп штин ски те ор га ни за ци и на ЦКРМ ис то та ка у чес
тву ва ат во струк ту ри те на ло кал ни те влас ти на ло кал
но ни во, а ак тив но е член ство то и во не кол ку на ци о
нал ни мре жи во гра ѓан ски от сек тор кои и ма ат за цел 
да ги ко ор ди ни ра ат ак тив нос ти те во од ре де ни об лас
ти ка ко што се на при мер кли мат ски те про ме ни, ХИВ/
СИ ДА и ТБ.  

Оп ти мал ни от ква ли тет на ус лу ги Цр ве ни от крст на 
РМ го о без бе ду ва пре ку дво ен прис тап. Пос то и сил на 
кул ту ра за мо ни то ринг и е ва лу а ци ја пре ку кои се вр
ши прег лед и го диш на е ва лу а ци ја на прог ра ми те на 
на ци о нал но на на ци о нал но и ло кал но ни во. Се пра ви 
го диш на ре ви зи ја од стра на на цен тра ла та и оп штин
ски те ор га ни за ци и.

Си те пла но ви за ра бо та се спо ре ду ва ат и а на ли зи ра
ат сог лас но со ос тва ре ни те ре зул та ти во прет ход на та 
го ди на и це ли те утвр де ни за те ков на та го ди на. Ре зул
та ти те од ра бо та та се пре зен ти ра ат на јав нос та. Пок
рај кул ту ра та за мо ни то ринг и е ва лу а ци ја, ЦКРМ го 
сле ди и про ве ру ва ква ли те тот на сво и те ус лу ги пре ку 
ре дов но ис пи ту ва ње на мис ле ње то на ко рис ни ци те 
на ус лу ги. 

Ква ли те тот на ра бо та та, ис то та ка е из ра зен во вос
пос та ве ни пар тнер ства и до де ле ни приз на ни ја. Два 
од во деч ки те ли де ри во кор по ра тив ни от сек тор во 
Ма ке до ни ја  ЕВН и Ал ка ло ид ка ко и лич но ми нис те
рот за труд и со ци јал на по ли ти ка из ра зи ја дла бо ко 
за до вол ство и бла го дар ност за со ра бот ка та со ЦКРМ. 
Потвр да за ква ли те тот на ра бо та та е и дол го го диш но
то пар тнер ство со УНХЦР , Гло бал ни от Фонд, УНДП...

Во 2012 го ди на, Цр ве ни от крст е до бит ник на го диш
но то приз на ни е за фи лан тро пи ја и оп штес тве на од го
вор ност до де ле но од Цен та рот за Ин сти ту ци о на лен 
Раз вој, а двај ца во лон те ри се пре поз на ти ка ко ху ма ни
тар ни ли де ри во зем ја та од стра на на Вла да та на РМ.

Ко неч но, оп ре дел ба та за зго ле му ва ње на оп се гот на 
ус лу ги е е ви ден тна на по ве ќе ни во а пре ку за лож ба та 
за и ден ти фи ку ва ње и реп ли ци ра ње на ус пеш ни ус
лу ги ка ко што се: ли дер во сфе ра та на у нап ре ду ва ње 
на кр во да ри тел ство, о без бе ду ва ње на о бу ки по пр ва 
по мош за кан ди да ти за во за чи, во деч ка у ло га во сфе
ра та на спа су ва ње на пла ни на и без бед ност на во да. 
Спе ци фич ни те ус лу ги за по ди га ње на свес та за са мо
заш ти та од ка тас тро фи се при сут ни во це ла та зем ја, а 
за вре ме на лад ни и топ лот ни бра но ви во лон те ри те 
на Цр ве ни от крст о без бе ду ва ат поддр шка пре ку дис
три бу и ра ње на во да, за сол ниш те, ху ма ни тар ни па ке
ти и ин фор ма ти вен ма те ри јал.

Цр ве ни от крст е приз нат ка ко во деч ка ор га ни за ци ја 
во зем ја та на ху ма ни та рен план и се из дво ју ва ка ко 
при ма рен пар тнер на Вла да та ме ѓу 5.000 ор га ни за
ци и, фон да ци и и а со ци ја ци и кои се ак тив ни во Ма ке
до ни ја. Ис то та ка е прв из бор и на кор по ра тив ни от 
сек тор ко га ста ну ва збор за им пле мен та ци ја на ак тив
нос ти за оп штес тве на кор по ра тив на од го вор ност. 

По се оп фат но то прег ле ду ва ње на до ка зи те под не се ни 
од стра на на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја, над во реш ни от тим за про це на му пре по ра чу ва на 
Ко ми те тот за У сог ла се ност и Пос ре ду ва ње на Ме ѓу на-
род на та Фе де ра ци ја да го прог ла си Цр ве ни от крст на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за Прво сертифицирано на ци-
онално друштво со оценка “за пример”.

ПРЕПОРАКА

 | 2015 | ХУМАНИ МЕРИДИЈАНИ10



МОБИЛИЗАЦИЈА ВО ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО МАКЕДОНИЈА

ПРВИ ЗА ПОМОШ НА 
НАСТРАДАНИТЕ ОД ПОПЛАВИ

Љупка Петковска

Поп ла ве ни до мо ви, под ру ми и сто ти ци хек та
ри зем јо дел ско зем јиш те, ра зур на ти мос то ви и 
дал но во ди, по ра ди кои не кол ку на се ле ни мес та 
ос та на а без стру ја. Ва ка из гле да ше Ма ке до ни ја 
по по рој ни те вр не жи од дожд и зго ле ме ни от 
во дос тој на ре ки те во зем ја та, кои во ја ну а ри и 
фев ру а ри 2015 го ди на, нап ра ви ја го ле ми ште ти 
во се ла та и гра до ви те и у ниш ти ја плод ни повр
ши ни во не кол ку ре ги о ни во зем ја та. Нај мно гу 
нас тра да на се ле ни е то во Ис точ на Ма ке до ни ја, 
пе ла го нис ки от, по лош ки от ре ги он, ка ко дру ги 
де ло ви на зем ја та. Во дел од поп ла ве ни те под
рач ја, во да та за пи е ње бе ше за га де на, за што 
др жав ни те ин сти ту ци и у па ти ја пре по ра ки за 
заб ра на за пи е ње по ра ди ши ре ње то на за раз
ни бо лес ти. 

Цр ве ни от крст на РМ сог лас но соп стве ни те ка
па ци те ти, вед наш се вклу чи во са ни ра ње то на 
пос ле ди ци те од поп ла ви те, за што на нај по го
де ни те се меј ства дис три бу и ра ше по мош во 
хра на, сред ства за хи ги е на, ќе би ња, ду ше ци и 
фла ши ра на во да за пи е ње. 
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Од стра на на Ко ор ди на тив но то те ло за спра ву ва
ње со криз ни сос тој би на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Цр ве ни от крст на РМ бе ше оп ре де лен за ко ор
ди ни ра ње на ху ма ни тар на та ак ци ја за по мош на 
нас тра да но то на се ле ни е од поп ла ве ни те под рач
ја. За таа цел на 3.фев ру а ри, Ми нис те рот за труд 
и со ци јал на по ли ти ка и Ге не рал ни от сек ре тар на 
Цр ве ни от крст на РМ ја ин фор ми ра а јав нос та за 
пре зе мен ти те ак тив нос ти за по мош на нас тра да
но то на се ле ни е, а об ја ви ја и стар т за ху ма ни тар на 
ак ци ја за о без бе ду ва ње на по мош во во да за пи е
ње, сред ства за хи ги е на и сред ства за де зин фек ци
ја. Бе ше от во рен и по вик за со би ра ње на па рич ни 
сред ства пре ку смет ка та на Фон дот на со ли дар
ност, ка ко и пре ку до на тор ски те те ле фо ни од три
те о пе ра то ри во зем ја та. 

Ак тив нос ти те за о без бе ду ва ње ху ма ни тар на та по
мош се ре а ли зи ра ше во со ра бот ка со вла ди ни те 
ин сти ту ци и, ком па ни и и гра ѓа ни те. Во ак ци ја та го
лем при до нес и ма а и во лон те ри те на оп штин ски те 
ор га ни за ци и за па ку ва ње и дис три бу ци ја на по
мош та. До на ци и те во во да за пи е ње и сред ства за 
хи ги е на, ком па ни и те ги пре да ва а во цен трал ни от 
ма га цин на Цр ве ни от крст на РМ и вр ше а ло гис
тич ка поддр шка за тран спор ти ра ње до оп штин
ски те ор га ни за ци и. 

Ин те рес за по мош на нас тра да ни те про ја ви ја на ци
о нал ни те друш тва на Цр ве ни от крст Ср би ја, Цр на 
Го ра, БиХ и Сло ве ни ја, а со ли дар ност со сво и те со
на род ни ци по ка жа а и и се ле ни ци те од ди јас по ра та. 

Во пр ви от пе ри од Цр ве ни от крст дис три бу и ра ше 
вкуп но 382 то ни во да за пи е ње, 1.026 па ке ти со 
прех ран бе ни ар тик ли, 1.047 па ке ти со сред ства за 
хи ги е на, 2.582 ке би ња, 425 па ра гу ме ни чиз ми, 100 
ду ше ци и 780 лит ри ди зен тал. Со ху ма ни тар на та 
по мош оп фа те ни беа над 600 се меј ства од поп ла
ве ни те под рач ја. 

По мош за нас тра да ни те се меј ства од поп ла ве ни те 
под рач ја о без бе де на е и од Ме ѓу на род на та фе де
ра ци ја на Цр ве ни от крст и Цр ве на та по лу ме се чи
на за што пре ку DREF о пе ра ци ја та о доб рен е И тен 
план за ак ци ја. Од стра на на UN FPA на ја ве на е до
на ци ја на 2.400 па ке ти со сред ства за хи ги е на ко ја 
со по мош оп штин ски те ор га ни за ци и ја дис три бу и
ра а во со ра бот ка со цен три те за јав но здрав је. 

За по мош на нас тра да но то на се ле ни е, Ми нис тер
ство то за труд и со ци јал на по ли ти ка во со ра бот ка 
со Цр ве ни от крст на РМ на ло кал но ни во фор ми
ра а  за ед нич ки ти мо ви во кои се вклу че ни и прет
став ни ци на ло кал ни те са мо уп ра ви за про цен ка на 
пот ре би те на нас тра да но то на се ле ни е од поп ла ве
ни те под рач ја. 

Спо ред ин фор ма ци и те до би е ни од 15 оп штин ски 
ор га ни за ци и е ви ден ти ра ни се вкуп но 734 нас тра
да ни се меј ства од поп ла ви те на кои им е пот реб на 
по мош. 

Зак луч но со 25 фев ру а ри 2015 го
ди на на три те до на тор ски те ле фо ни 
о без бе де ни се вкуп но: 9.219.860 де
на ри. На смет ка та на Фон дот на со
ли дар ност на Цр ве ни от крст на РМ 
уп ла те ни се вкуп но 3.669.377 де на
ри. Сред ства та на мен  ски ќе би дат 
ре а ли зи ра ни сог лас но про цен ка та 
за за до во лу ва ње на при о ри тет ни те 
пот ре би на нас тра да но то на се ле ни е 
од поп ла ви те. 
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Со ли дар нос та и ху ма нос та се по ка жа а на де ло во 
мај 2014 го ди на ко га со сед на Ср би ја ка ко и БиХ, 
беа за фа те ни со ин тен зив ни по рој ни дож до ви 
кои до ве до а до из ле ва ње на ре ки те од реч ни
те ко ри та, ош те ти ја бра ни и пре диз ви ка а број ни 
пос ле ди ци на ин фрас трук ту ра та, зем јо дел ски те 
по се ви а жи те ли те во не кол ку ре ги о ни ос та на а 
без пок рив на гла ва та. Цр ве ни от крст на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја вед наш ста пи во кон такт со Цр ве
ни от крст на Ср би ја и Цр ве ни от крст на БиХ, ка ко 
и со ам ба са ди те на две те др жа ви во Ма ке до ни ја 
и по ну ди по мош во ти мо ви и оп ре ма за спа су ва
ње, ка ко гу ме ни чам ци, спа си те ли на во да, тим за 
про цен ка за ху ма ни тар ни те пот ре би на на се ле
ни е то и тим со мо бил на ста ни ца за про чис ту ва ње 
на во да. 

Цр ве ни от крст у па ти а пел до гра ѓа ни те, кор по ра
тив ни от сек тор , ин сти ту ци и те, гра ѓан ски те здру  же
ни ја и ме ди у ми те за ор га ни зи ра ње на ху ма ни тар
ни ак ци и за со би ра ње на по мош за нас тра да но то 
на се ле ни е и на Хр ват ска ко ја ис то та ка и ма ше 
проб ле ми со поп ла ве ни под рач ја. 

За нас тра да ни те во Ср би ја беа ис пра те ни вкуп но 
27 ка ми о ни со 560.560 ки лог ра ми ху ма ни тар на 
по мош во вред ност од 9.969.363 де на ри, од нос
но 162.198 ев ра. На смет ка та на Цр ве ни от крст на 
Ср би ја за поддр шка на нас тра да но то на се ле ни е 
од поп ла ви те беа префр ле ни 164.188 ев ра.

За нас тра да но то на се ле ни е од поп ла ви те во БиХ 
се ис пра те ни 23 ка ми о ни со 421.916 ки лог ра ми 
ху ма ни тар на по мош во вред ност од 12.442.194 
де на ри, од нос но 202.382 ев ра. 

На смет ка та на Цр ве ни от крст на БиХ за поддр
шка на нас тра да но то на се ле ни е од поп ла ви те беа 
префр ле ни 157.650 ев ра. На смет ка та на Цр ве ни
от крст на Хр ват ска префр ле ни беа 3.593 ев ра.

Со ли дар нос та и ху ма нос та се по ка жа а на де ло и 
за нас тра да ни те ру да ри во Ре пуб ли ка Тур ци ја ка
де Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја уп ла
ти 1.000.000 де на ри во Тур ска та по лу ме се чи на.

Им по мог нав ме 
на поп ла ве ни те во 
Ср би ја, БиХ и 
Хр ват ска
Али Самет 

СО ЛИ ДАР НОСТ И ХУ МА НОСТ 
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Сле деј ќи ги ак ту ел ни те про ме ни во оп штес тво то и во 
за вис ност од пот ре би те на ран ли ви те цел ни гру пи, Цр
ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во рам ки те на 
со ци јал но – ху ма ни тар на та деј ност ги де фи ни ра сво и те 
прав ци на деј ству ва ње и пла ни ра ње на со ци јал ни те ус
лу ги, ги раз ви ва пос тој ни те фор ми и ме то ди за ра бо та 
и утвр ду ва  но ви. 

Ед на од зна чај ни те ме то ди за ра бо та е прог ра ма та „За
ед нич ки раз вој на за ед ни ца та  ЗРЗ“ ко ја за поч на да се 
спро ве ду ва во 2002 го ди на со поддр шка на Ме ѓу на род
на та фе де ра ци ја на Цр ве ни от крст и Цр ве на та по лу ме
се чи на. Од 2003 го ди на до де нес о ва а прог ра ма е ко
ор ди ни ра на и се раз ви ва од стра на на Цр ве ни от крст 
на РМ. 

Во из ми на ти те че ти ри на е сет го ди ни ре а ли зи ра ни се 
мно губ рој ни ак тив нос ти ка ко што се со ци јал ни клу
бо ви, здрав стве на е ду ка ци ја на на се ле ни е то, о бу ки за 
за на е ти, кур се ви за и зу чу ва ње на ком пју те ри, ја зи ци, 
е ко лош ки ак тив нос ти, о пис ме ну ва ње на на се ле ни е то, 
раз вој на ин фрас трук ту ра та во за ед ни ци те и дру го, на
ме не ти ром ска та за ед ни ца. Про ек тни те ак тив нос ти беа 
поддр жа ни од Ме ѓу на род на та фе де ра ци ја, Нор веш ки
от Цр вен крст, Гер ман ски от Цр вен крст, а од 2012 го ди
на ин те рес за поддр шка на вак ви про ек тни ак тив нос ти 
има и кај до маш ни те ком па ни и. ЕВН Ма ке до ни ја го фи
нан си ра ше ЗРЗ про ек тот „Цен тар за поддр шка на мла
ди“ кој е от во рен во за ед ни ца во Оп шти на Шу то О ри за
ри и фун кци о ни ра пре ку Цр ве ни от крст на град Скоп је. 
Со про ек тот „За ед нич ки раз вој на за ед ни ца та” се о без
бе ди поддр шка за за јак ну ва ње на ка па ци те ти те на ран
ли ви те цел ни гру пи за по доб ра со ци јал на ин тег ра ци ја 
во за ед ни ци те. Про ек тот при до не се по доб ро да се раз
бе ре ран ли вос та, по мог на да се и ден ти фи ку ва ат ло кал
ни те ка па ци те ти, ка ко и о воз мо жи да се из гра ди пар
тнер ство со ран ли ви те ли ца, гра ѓан ски те здру же ни ја, 
вла ди ни те ин сти ту ци и и прет при ја ти ја  за по доб ру ва
ње на ква ли те тот на жи вот на ран ли во то на се ле ни е во 
за ед ни ци те.

Во до се гаш на та ре а ли за ци ја на ЗРЗ прог ра ма та ин вол
ви ра ни се вкуп но 23 оп штин ски ор га ни за ци и на Цр вен 
крст кои ус пеш но го им пле мен ти ра ле це ли от про цес 
пре ку мик ро про ек ти за раз вој на  за ед ни ци те во кои 
жи ве е ран ли во ром ско на се ле ни е.

Пре ку ре а ли за ци ја на о ва а прог ра ма всуш ност се пос
тиг ну ва да се раз ви е сми со лот на за ед ниш тво на де
лу ва ње на чле но ви те во за ед ни ци те. Од до се гаш но то 
ис кус тво од им пле мен та ци ја та, ЗРЗ се потвр ди ка ко ус
пеш на  ме то до ло ги ја ко ја мо же да се при ме ни не са мо 
во со ци јал ноху ма ни тар ни те ак тив нос ти, ту ку и во дру
ги те прог ра ми на ор га ни за ци ја та на Цр ве ни от крст на 
РМ.

ЗРЗ ка ко раз вој но сред ство ќе се нас то ју ва и во ид ни на 
по ши ро ко да се при ме ну ва во на ци о нал но то друш тво 
во зем ја та. 

НОВИ МЕТОДИ 
ЗА ПОМОШ НА 
РАНЛИВИТЕ ГРУПИ

Љупка Петковска

ЗАЕДНИЧКИ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
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Мла ди те со сво и те ста во ви, и ни ци ја ти ви и де ла во 
ак тив нос ти те се по ве ќе го прив ле ку ва ат вни ма ни е
то на си те ни во а од ра бо та та на Цр ве ни от крст на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја, па и во оп што во Дви же ње то на 
Цр ве ни от крст и Цр ве на та по лу ме се чи на. Ре чи си и не 
мо же да се за мис ли ак тив ност, про ект или ин тер вен
ци ја во ко ја не се вклу че ни мла ди ли ца. Син таг ма та 
„Мла ди те се ид ни на та!“ се сме ни со збо ро ви те „Мла
ди те се се гаш нос та!“. 

А о ва а по ја ва не се дол жи са мо на воз рас та. Мо дер
ни те трен до ви во тех но ло ги ја та, на у ка та, со ци јал но
то оп кру жу ва ње, об ра зо ва ни е то и во оп што тем по то 
на жи ве е ње са ми по се бе на мет на а но ви стан дар ди 
кај мла ди те ли ца во нив но то се кој дне ви е. Днев на
та ру ти на се ме ну ва. Па за рот на труд се ме ну ва. По
ба ру вач ка та и по ну да та за ра бот на си ла се ме ну ва. 
Кон ку рен ци ја та се зго ле му ва. Бла го да ре ни е на о ви е 
трен до ви и по тен ци ја лот кај мла ди те во лон те ри се 
зго ле му ва. Мла ди те се по об ра зо ва ни, пос труч ни  и 
пов ли ја тел ни од ко га и да е. 

Во фев ру а ри 2015 го ди на на Мла дин ски от фо рум на 
О бе ди не ти те на ци и Ге не рал ни от сек ре тар Бан Ки 
Мун ре че „О ва а ге не ра ци ја на мла ди лу ѓе го има по
тен ци ја лот да ста ви крај на си ро маш ти ја та и да би де 
пос лед на ге не ра ци ја ко ја ќе ги из бег не нај ло ши те 
е фек ти од кли мат ски те про ме ни“. 

Ја по доб ру ва ат се гаш нос та, ра бо тат 
на уш те по доб ра ид ни на

Владимир Вукелиќ

Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е по зи ти вен 
при мер на ор га ни за ци ја ко ја се пот пи ра врз по тен
ци ја лот на мла ди те. Во из ми на та та го ди на на со ци
јал ни те мре жи и во ме ди у ми те до ми ни ра а при ло зи 
и фо тог ра фи и на ак тив нос ти те на Цр ве ни от крст кои 
во нај го лем дел беа ре а ли зи ра ни од мла ди ли ца. А 
уш те по го лем е и бро јот на за ин те ре си ра ни ли ца за 
вклу чу ва ње во ху ма ни тар ни те ак тив нос ти. За то а ор
га ни за ци ја та и по на та му про дол жу ва со сво ја та оп ре
дел ба да би де сре ди на во ко ја мла ди те ќе мо жат да 
се чув ству ва ат при јат но и ќе ги и ма ат си те пот реб ни 
ус ло ви за дос тиг ну ва ње на ху ма ни те це ли. 

Мла дин ска та вклу че ност е од го ле мо зна че ње за за
јак ну ва ње на На ци о нал ни те друш тва, а од ту ка и за 
во лон тер ство то е зна чај но вклу чу ва ње то на де ца та, 
а до лес цен ти те и мла ди те воз рас ни ли ца. О без бе ду
ва ње то на о бу ки и мож нос ти за е ду ка ци ја, за јак ну
ва ње и соз да ва ње на сре ди ни кои о воз мо жу ва ат се 
ис то та ка зна чај ни. Са мо доб ро о бу че ни те, мла ди кои 
зна ат и мо жат да деј ству ва ат ја за зе мат сво ја та у ло
га на а ген ти за про ме на во за ед ни ци те. Пре ку сво ја та 
струк тур на пос та ве ност во На ци о нал но то друш тво 
пос то и јас но де фи ни ра на по зи ци ја на мла ди те ко ја 
о воз мо жу ва по чит, и ни ци ја ти ва, поддр шка и ак ци ја. 

МЛАДИТЕ ВОЛОНТЕРИ
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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 
до бробит на заедницата, да бидат активни и да се 
сме нат себеси. Им овозможува да ги изразат своите 
идеи за поддршка на социјално загрозените целни 
гру пи, хендикепирани лица, маргинализирани гру
пи и други и сето тоа под тема „Препознавање на 
различностите“.

Преку програмата, младите од различни етнички за
ед ници имаат можност да се запознаат и да градат 
ко муникациски канал во кој може да ја промовираат 
кул турата 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 

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

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 по ква
ли тетна иднина.

Весна ТЕРЗИОСКА, ПХВ инструктор:
Создавање на генерации кои ќе го направат 
светот подобро место за живеење

ЦРВЕН КРСТ ВО АКЦИЈА-ПРОМОЦИЈА   НА ХУМАНИ ВРЕДНОСТИ
Александра Ристовски

ИС КУС ТВА
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ЦРВЕН КРСТ ВО АКЦИЈА-ПРОМОЦИЈА   НА ХУМАНИ ВРЕДНОСТИ
Промоција на хуманите вредоностиПХВ е ис клу чи
телно ретка можност за квалитетно растење и соз
ре  вање на една личност, форма за организирано ко
рис тење на слободното време, притоа помагајќи на 
за едницата. Тоа е програма што нуди знаења, развива 
вештини, поттикнува активен пристап кон животот, 
буди хумани вредности, предизвикува позитивни 
про мени 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 ре грутирање и задржување на волонтери во ре
до ви те на нашата организација. Секоја група има 
свој дисеминатор кој за цело вре ме дава поддршка, 
ги мотивира и ги охрабрува мла дите во процесот на 
правење на малите проекти. Мла дите се поделени 
во помали групи, тимови и дејс твуваат 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 ли ца во трето доба, со самохрани родители, 
со без дом  ници...со лица кои навистина им е потребна 
по  мош, за прв пат се обраќаат на медиуми, за прв пат 
јавно говорат или организираат продажба на град
ските плоштади. Со овие важни вештини до би ени 
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 про ек
ти за добробит на заедницата. До сега се обучени пре

ку 15.000 младинци, изработени се околу 1.000 ма ли 
проекти за добробит на заедницата од страна на овие 
младинци, а само минатата година им е по мог нато 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

Јас сум  Вал де те А ди ли. Ве ќе 10 го ди ни сум ЦКАПХВ 
ин струк тор и тоа е нај важ но то неш то кое што го ра
бо там, пос ле мо ја та ра бо та ка ко пси хо лог во сред но 
об ра зо ва ни е. Ка ко ПХВ ин струк тор , се ко ја го ди на 
и мам мож ност да одр жу вам о бу ки во раз лич ни гра
до ви во Ма ке до ни ја, да за поз на вам о ко лу сто ти на 
мла ди лу ѓе и ис ти те да ги на у чам ка ко да ги ре а ли зи
ра ат нив ни те и де и. 

Кол ку мно гу ли чат ед ни со дру ги мла ди те, без раз ли
ка на на ци о нал нос та, ге ог раф ски от или со ци јал ни
от ста тус: и ма ат ре чи си ис та днев на ру ти на, са ка ат 
ис ти ра бо ти, и ма ат ис та е нер ги ја и ја не ма ат ис та
та подр шка. До а ѓа ат на о бу ки свес ни де ка тре ба да 
про ме нат неш то во нив но то се код не ви е и у бе де ни 
де ка ни кој не ма да им по мог не. 

Поч ну ва ме со веж ба та “ја же“ и ве ќе нас та ну ва про
ме на, скр ше на е нив на та а па ти ја со тоа што сфа ќа ат 
де ка ка ко по ед ни ци мо же би не мо жат да при до не
сат мно гу за нив но та сре ди на, но ако се о би дат за ед
но ус пе хот не ма да не дос та су ва. 

От ка ко нив на та са мо до вер ба е за јак на та, по на та ка 
низ о бу ка та ка ко ин струк тор им по ма гам да ги ар
ти ку ли ра ат сво и те и де и за ак тив но прис та пу ва ње 
кон оп штес тво то. Доб ро дој де на е се ко ја и де ја ко ја е 
јас на, мер ли ва и дос тиж на при што ја по тик ну вам и 
не гу вам нив на та ху ма ност. 

На кра јот на се ко ја о бу ка, три е се ти на мла ди лу ѓе ја 
на пуш та ат прос то ри ја та со мно гу и де и и из бор што 
ќе пра ват по на та му, во ме се ци те пред ви де ни за из
ра бот ка на ма ли про ек ти. 

За по ка жу ва ње то до вер ба во нив, тие ни воз вра ќа
ат со сто ти ни ма ли про ек ти из ра бо те ни, со бес крај 
ча со ви на ак ти ви зам, со мно гу се меј ства по мог на ти. 

Жи ве ам во Ки че во, мал град со ог ра ни че на мож ност 
за мла ди те. Во мо јот град ос вен што ги о бу чу вам 
мла ди те, и мам мож ност да ја сле дам и нив на та ра
бо та. Ту ка сум со нив ко га ге не ри ра ат и де и, ко га ги 
об зе ма ен ту зи ја зам, ко га ро ди те ли те се сом не ва ат 
во нив на та ра бо та, ко га клас ни те ра ко во ди те ли им 
за ме ру ва ат де ка са мо у че ње то е бит но, ко га врс ни
ци те ги  ис ме ју ва ат што ве ру ва ат во ху ма нос та. Ту ка 
сум ко га ќе издр жат се и ќе ус пе ат во нив на та цел, 
ко га ќе ви дат ка ко се ра ду ва си ро маш но де те или 
ли це со по себ ни пот ре би. 

Од ко га сум ПХВ ин струк тор , не сум ве ќе во гру па та 
воз рас ни кои са мо се жа лат ка ко мла ди те за луд но го 
тро шат вре ме то, ту ку сум не кој кој го пре на со чу ва 
нив ни от по тен ци јал. За то а сум са ка на и по чи ту ва на 
од нив на та стра на и за то а сум ис пол не та. 

РА БО ТА ТА СО МЛА ДИ ТЕ 
МЕ ОП ЛЕ МЕ НУ ВА! 

 | 2015 | ХУМАНИ МЕРИДИЈАНИ18



ХУМАНИ МЕРИДИЈАНИ | 2015 | 19



Пр ви те ак тив нос ти на Цр ве ни от крст на те ри то ри ја та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се ре гис три ра ни во по че то-
кот на XX век, при по ја ва на кон флик ти со ос ло бо ди-
тел на на ци о нал на и со ци јал на ди мен зи ја, по точ но во 
1908-та го ди на. По то а, за вре ме на Бал кан ски те вој ни 
и Пр ва та Свет ска вој на (1912 го ди на) со е ле мен ти на 
по каз на и заш тит на у ло га во да ва ње то по мош на ра-
не ти те, бол ни, за ро бе ни ци и дру ги ли ца на кои им би-
ла пот реб на по мош.

На 17 мар т 1945 го ди на, одр жа но е Ос но вач ко то Соб-
ра ни е на кое е фор ми ран Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. За прв Прет се да тел на Глав ни от од бор 
на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е из бран 
А лек сан дар Пет ров ски.

За бе ле жи тел но у чес тво со сво и ак тив нос ти Цр ве ни от 
крст по ка жал при е ле мен тар ни не по го ди и ка тас тро-
фи во зем ја та, ка ко што се поп ла ви те и зем јот ре сот во 
Скоп је во 1962 и 1963 го ди на, но и при при род ни ка тас-
тро фи над вор од на ша та др жа ва, ка ко што се зем јот-
ре сот во Тур ци ја, Цу на ми во Ин до не зи ја и поп ла ви те 
во Ро ма ни ја, а во по но во вре ме и Ср би ја и БиХ.

Со о са мос то ју ва ње то и не за вис нос та на Ре пуб ли ка 

ВРЕМЕПЛОВ

НЕ КО ГАШ И ДЕ НЕС-
СЕ ДУМ ДЕ ЦЕ НИ И ЗРЕ ЛОСТ!
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Ма ке до ни ја, се о са мос то ју ва и Цр ве ни от крст на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја во 1992 го ди на со до не су ва ње на 
но ви от Ста тут. 

На 26 ју ли 1994 го ди на, Соб ра ни е то на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја го из гла са За ко нот на Цр ве ни от крст на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Во по че то кот на но ем ври 1995 го ди на, Цр ве ни от крст 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е приз нат од Ме ѓу на род-
ни от Ко ми тет на Цр вен крст, а на 27 но ем ври во Ге не-
рал но то Соб ра ни е на Дви же ње то, кое се одр жа во Же-
не ва, е при мен ка ко 169-та член ка на Ме ѓу на род на та 
Фе де ра ци ја на Цр вен крст и Цр ве на по лу ме се чи на.
Во соз да ва ње то на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма-

ке до ни ја, без број во лон те ри и 
вљу бе ни ци во ху ма на та ми си-
ја, со сво јот при до нес ос та ви ле 
тра га во рас те жот на ор га ни за-
ци ја та. Во о вој пе ри од од ос но-
ва ње то, ор га ни зи ра ни се го лем 
број на ак тив нос ти во гри жа за 
чо ве кот и дос то ин ство то на чо-
веч ки от жи вот. 

Во на со ка на пот се ту ва ње на ми-
на то то, но и гра де ње на но ви ме-
ха низ ми за пос то јан раз во ја на 
ор га ни за ци ја та, Цр ве ни от крст 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ја де-
фи ни ра ше сво ја та ви зи ја ко ја 
прет ста ву ва ос но ва и на со ка за 
ре а ли за ци ја на зацр та но то.
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С Е Ќ А В А Њ Е

РАСТЕЖ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Најпрвин, длабока, радосна воздишка за 
јубилејот!

Ко га се од не су ва за Цр ве ни от Крст, се дум де
сет го ди ни мо жат да би дат и крат ко и дол
го вре ме. Све тот во кој жи ве е ме е ка рак те
рис ти чен по без број про мен ли ви зна  че ња 
и за то а пре ку од бе ле жу ва ње на го диш ни ни 
се о би ду ва ме да ги про нај де ме рас ту ре ни те 
де ло ви на се ќа ва ње то, за да ја од гат не ме тај
на та на оп сто ју ва ње то. Де нес, Ме ѓу на род на
та Фе де ра ци ја на Цр ве ни от Крст и Цр ве на
та По лу ме се чи на и Ме ѓу на род ни от ко ми тет 
на Цр ве ни от крст се на си те свет ски дес ти
на ци и, на си те свет ски дол жи ни и ши ри ни. 
По ка жу ва ме де ка зем ја та на вис ти на ста ну ва 
ма ла и му при па ѓа на це ло то чо веш тво и си
те проб ле ми мо жат да би дат ма ли ако лу ѓе то 
се го ле ми. Ток му ако што ве ли го ле ми от Дос
то ев ски: „за се сме од го вор ни – пред се бе и 
пред дру ги те“.

Се ќа ва ња та тре ба да се ме рат, од ме ру ва
ат и до ме ру ва ат од нај раз лич ни аг ли. Јас ќе 
за поч нам со мо е то член ство. Це ло то мое 
се меј ство беа чле но ви на Цр ве ни от Крст 
од не го во то фор ми ра ње по Вто ра та свет
ска вој на. Вед наш по завр шу ва ње то на ос
нов но то у чи лиш те, во 1961та го ди на, јас го 

завр шив се ми на рот за ос по со бу ва ње 
за ра бо та со под мла до кот на Цр

ве ни от Крст во Цен та рот на 
Вод но во Скоп је. Се ог

ра ду вам од не чи ја 
по мис ла де ка се 
о би ду вам да се 

прет ста вам ка
ко не ко ја по

себ на при
каз на. Ка ко 
млад чо век 
ја ко рис тев 
мис ла та на 
г о  л е  м и  о т 
Г е  т е : к о ј 
не пра ви 
ниш то за 
д р у  г и  т е , 

НАВ РА ЌА ЊЕ КОН ИС ТО РИ ЈА ТА, ПОГ ЛЕД КОН ИД НИ НА ТА
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не пра ви ниш то ни ту за се бе. По ма гај ќи на дру
ги те, стек ну ва ме  мо рал но пра во на по мош за се
бе. Ту ка ја на о ѓав оп рав да нос та за бла го род ни от 
стре меж чо ве кот во си те жи вот ни о кол нос ти да 
сфа ти и да се од не су ва ка ко да не е ниш то дру го, 
ос вен чо век кој се у па ту ва е дин стве но на чо ве ка.

Мо ја та ак тив ност во ра ко во дос тво то на Цр ве ни
от Крст во Те то во за поч на о сум де сет ти те го ди ни 
на ми на ти от век.  Ја до бив до вер ба та да би дам 
и прет се да тел на Оп штин ска та ор га ни за ци ја.  0д 
2002 до 2008та го ди на, во два ман да ти, бев из би
ран за прет се да тел на ЦК на РМ. Тоа бе ше  бур но, 
дра ма тич но, бр зо, од мин ли во и не од мин ли во, но 
се ко гаш не завр ше но вре ме. Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја се тран сфор ми ра ше од со ци ја лис тич ки во 
плу ра лен мо дел на др жав но у ре ду ва ње. Во таа 
тран сфор ма ци ја ко га ме ѓу лу ѓе то се слу чу ва ше 
внат реш на кон фрон та ци ја  на се кој  по е ди неч но и 
ко лек тив но, и Цр ве ни от крст се вклу чи во оп шти
те про ме ни и при ла го ду ва ња кон но во то вре ме.

Ка ко прет се да тел на ЦК на РМ се за ло жу вав за сов
ре ме но, мо дер но на ци о нал но друш тво кое сво ја
та ми си ја ја ви зи о ни ра кон цел та да би де рам ноп
ра вен дел од сло же на та струк ту ра на свет ска та 
ор га ни за ци ја на Цр ве ни от крст. Тоа мо же ше да 
се пра ви со при ла го ду ва ње кон но во нас та на ти те 
ус ло ви со е фи кас но ис ко рис ту ва ње на чо веч ки
те и ма те ри јал ни те ре сур си кои беа во служ ба на 
лу ѓе то.  А се што е ре сур с во ор га ни за ци ја та е од 
лу ѓе то за лу ѓе то. На ша та стра те ги ја на раз во јот и 
деј ству ва ње то бе ше  со од вет но и од го вор но да ја 
извр шу ва ме  ху ма ни тар на та ми си ја, а на ши те ус
лу ги да би дат спо ред ме ѓу на род ни те стан дар ди.

Во вре ме то на мо е то прет се да тел ству ва ње, Цр
ве ни от крст се гри же ше за дос то ин ство то на чо
веч ки от жи вот пре ку ор га ни зи ра ни ак тив нос ти 
од со ци ја ла та, здрав стве но то вос пи ту ва ње и пре
вен ти ва та, со кр во да ри тел ство пре ку доб ро вол
ност, а но ним ност и бес плат ност, ор га ни зи ра ње 
пр ва по мош, со прог ра ми ра ни ак тив нос ти за под
гот ве ност при ка тас тро фи и о бу ка на е ди ни ци за 
ин тер вен ци и, пси хо лош ка поддр шка, гри жа за бе
гал ци и ра се ле ни ли ца, сов ре ме на ди се ми на ци ја 
и ши ре ње на ме ѓу на род но то ху ма ни тар но пра во. 
Тоа бе ше вре ме ко га се от пе ча ти ја го лем број кни
ги, бро шу ри и дру ги при год ни из да ни ја од раз ни 
те мат ски ак тив нос ти за збо га ту ва ње на ин фор ма
ив на та деј ност.

Са кам да ве ру вам де ка тра ги те што ги ос та вив ме 
се ис ти ве о ви е зна ци по кои и де нес се дви жи ЦК 
на РМ. Се ќа вај ќи се на ми на ти от пе ри од кој не е 
са мо вра ќа ње во ис то ри ја та, тре ба да се наг ла си 
ед нос тав на та вис ти на де ка се о без бе ду ва  а гол за 
пог лед  и кон ид ни на та. Што се од не су ва  на чо
веч ки от ре сур с во ЦК на РМ са кам да наг ла сам де
ка пра вев ме пос то ја ни ак тив нос ти за зач ле ну ва

ње на но ви лу ѓе. Но, ја по чи ту вав ме и син таг ма та  
де ка кол ку по ве ќе и ма ме и мо же ме, тол ку по ве ќе 
сме дол жни на о ни е што беа пред нас. 

Нав ра ќа ње кон ис то ри ја та не мо ра да се раз бе
ре ка ко не кој сла ве нич ки по ход на зад, ту ку ка ко 
пот се ту ва ње на го лем број ак ти вис ти кои ос та ви ја 
тра ги во рас те жот на ор га ни за ци ја та. Не  е у пат
но да пот се ту вам на и ми ња, по себ но не са кам да 
се пот се ту ва ме и на раз лич ни те гле диш та во раз
во јот на ор га ни за ци ја та, ко га се де лев ме на две 
спро тив ста ве ни стра ни. Как ва де мок рат ска прак
ти ка е ако не ма раз лич ни мис ле ња?

Де нес, Цр ве ни от Крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
е ор га ни за ци ја на дос то ин стве ни, со ли дар ни лу
ѓе кои ос та ва ат прос тор за ве ру ва ње, за пос то ја
но бу де ње на на деж та за ху ма ност и со ли дар ност 
ме ѓу лу ѓе то, зош то на ју ба во во чо веч ки от жи вот 
се  ма ли те чо веч ки де ла  на и ме ни и бе зи ме ни, 
за пам те ни или не за пам те ни лу ѓе кои не се за бо
ра ва ат по сво ја та доб ри на и ра дост на чо ве ку ва
ње то. 

О ви е мла ди кре а тив ни лу ѓе кои се га ја во дат ор га
ни за ци ја та се гор де ли вост на си те не ко гаш ни, се
гаш ни  и ид ни ак ти вис ти на Цр ве ни от крст на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Од бе ле жу ва ња та слу жат да 
се пре поз на е ме во се гаш нос та и да до да де ме но
ви им пул си за пре поз на ва ње во ид ни на та, но де
нес си те спо ре ду ва ња на се гаш нос та со ми на то то 
се пра ват во спо ред ба со у ни вер зал но то ка ко оп
шта тен ден ци ја на гло бал но то раз мис лу ва ње.

О це ну вам де ка во ЦК на РМ де нес на вис ти на се 
ре а ли зи ра ат го лем број ак тив нос ти за зго ле му
ва ње на е фи кас нос та  во ра бо те ње то, со мно гу 
и ни ци ја ти ви за зго ле му ва ње на ка па ци те тот, ра
ци о на ли за ци ја на тро шо ци те за ос тва ру ва ње на 
фун кци ја та и дру ги ак тив нос ти. 

Што се од не су ва за ра бо та та во на ред ни от пе ри
од, о че ку вам да се збо га ту ва ат ак тив нос ти те за 
де фи ни ра ње на ба зич на та струк ту ра за ре а ли за
ци ја на прог ра ми те, јак не ње на ос нов ни те ор га
ни за ци и, зго ле му ва ње на бро јот на во лон те ри и 
мо би ли зи ра ње на за ед ни ци те. 

И во ми на то то, и де нес, и во ид ни на, тре ба да се 
о че ку ва ви зи о нер ство то да би де свој стве но на 
мла дос та. Тоа прет пос та ву ва зго ле му ва ње на чо
веч ки те и ма те ри јал ни те ре сур си на ЦК на РМ што 
ми да ва за пра во да ве ру вам де ка не е да ле ку вре
ме то ко га од при ма чи на до на ци и за раз ни про ек
ти, ќе ста не ме и зем ја до на тор .

Проф. Др Јован Дамјановски, 
поранешен претседател на ЦК на РМ
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Oбезбедување на пок ва ли тет ни ус лу ги на ран ли во то 
на се ле ни е и неп ре че но и е фи кас но фун кци о ни ра ње 
на на ци о нал но то друш тво, ре зул ти ра ше со пре зе ма
ње на ин тен зив ни ак тив нос ти за ко рис те ње на сов
ре ме ни прис та пи за  мо би ли зи ра ње на фон до ви те од 
кор по ра тив ни от сек тор . 

Во до се гаш ни от пе ри од, Цр ве ни от крст на РМ вос пос
та ви пар тнер ска со ра бот ка со го лем број ком па ни и 
во зем ја та со кои за ед нич ки ги ре а ли зи рав ме  про
ек ти те на ме не ти за  раз лич ни цел ни гру пи на на се ле
ни е. Та ка, во 2011 го ди на, Цр ве ни от крст на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја о без бе ди 2,1 % од вкуп ни от го ди шен 
бу џет од при до не си од кор по ра тив ни от сек тор . Во 
2014 го ди на о вој про цент из не су ва ше 7.5% од вкуп
ни от го ди шен бу џет или 6.500.000 де на ри. 

Вред но е да се напомене де ка во им пле мен та ци ја та 
на о ви е ак тив нос ти, ком па ни и те не са мо што по ма
га а фи нан сис ки, ту ку ак тив но у чес тву ва а и со сво и те 
вра бо те ни со што ја по ка жа а и ја потвр ди ја лич на та 
со ци јал на од го вор ност. 

Цр ве ни от крст на РМ ка ко се ри о зен пар тнер на ком
па ни и те и во на ред ни от пе ри од е под гот вен да по ну
ди за ед нич ки и ни ци ја ти ви за поддр шка и им пле мен
та ци ја на со ци јал но ко рис ни оп штес тве ни прог ра ми 
со кои ќе се при до не се кон на ма лу ва ње на ран ли вос
та на на се ле ни е то во на ша та зем ја.

Љупка Петковска

УСПЕШНИТЕ КОМПАНИИ 
СЕ  СОЦИЈАЛНО  ОДГОВОРНИ 

КОМПАНИИ

СО РА БОТ КА 

Нашите активности на полето на општествената од го
вор ност на компанијата и натаму се на врвот на 
мојата лична агенда, како и на агендата на Ал ка
лоид.

Во август 2013 г. ми беше доделена високата 
државна награда „Мајка Тереза“, како опш тес
тве но 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 бла го
дарност за мојата лична поддршка на це лите 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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Во на со ка на про мо ви ра ње на ху ма ни тар ни те вред
нос ти и ка па ци те ти на На ци о нал но то друш тво и пот
тик ну ва ње на стра теш ки пар тнер ства за им пле мен
та ци ја на за ед нич ки со ци јал но ко рис ни оп штес тве ни 
прог ра ми за по доб ру ва ње на ква ли те тот на жи во тот 
на  ран ли во то на се ле ни е, ве ќе пет го ди ни Цр ве ни
от крст на Ма ке до ни ја, ор га ни зи ра пар тнер ски сос
та но ци со прет став ни ци на кор по ра тив ни от сек тор , 
вла ди ни ин сти ту ци и, ме ѓу на род ни а ген ци и и ор га
ни за ци и. На о ви е сос та но ци се прет ста ву ва ат прог
рам ски те ак тив нос ти на Цр ве ни от крст на РМ, но ви те 
про ек тни ин ци ја ти ви и им да ва мож ност на пар тне

ри те да ги прет ста ват доб ри те прак ти ки на со ра бот
ка, со цел да се пот тик не ин те ре сот и на дру ги ком па
ни и за вос пос та ву ва ње со ра бот ка со Цр ве ни от крст. 

За пот ре би те на пар тнер ски от сос та нок Цр ве ни от 
крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја под гот ву ва ка та лог на 
про ек ти из ра бо те ни од оп штин ски те ор га ни за ци и и 
Цен тра ла та на ЦКРМ, кој се пуб ли ку ва на три ја зи ци 
и содр жи и ЦД со про ек ти. Пуб ли ка ци ја та ну ди па кет 
и ни ци ја ти ви за со ра бот ка на ло кал но и на ци о нал но 
ни во со ком па ни и те кои ка ко пар тне ри во им пле
мен та ци ја на за ед нич ки ху ма ни тар ни ак тив нос ти би 
мо же ле да при до не сат во по доб ру ва ње на жи во тот 
на ран ли во то на се ле ни е во за ед ни ци те, сог лас но со 
ми си ја та на Цр ве ни от крст. Се по тен ци ра де ка им пле
мен та ци ја та на про ек ти те, ис то та ка тре ба да ре зул
ти ра со си нер ги ја со пар тне ри те и подр жу ва чи те во 
ре ша ва ње то на оп штес тве ни те проб ле ми во зем ја та. 

О ви е сос та но ци се поддр жа ни од стра на на Ми нис
тер ство то за е ко но ми ја и три те сто пан ски ко мо ри во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а но ви на во ор га ни зи ра ње на 
пар тнер ски от сос та нок во 2014 го ди на бе ше о без бе
де но пок ро ви тел ство од стра на на ЕВН Ма ке до ни ја, 
наш стра теш ки пар тнер и нај го лем поддр жу вач во 
им пле мен та ци ја на про ек ти и прог рам ски ак тив нос
ти за раз лич ни цел ни гру пи во за ед ни ци те. 

Во 2014 го ди на, за прв пат Цр ве ни от крст на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја одр жа два пар тнер ски сос та но ци со 
кор по ра тив ни от сек тор , на ба ра ње на сто пан ски те 

ко мо ри во РМ ка ко ре зул тат на зго ле ме ни от ин те рес 
на кор по ра тив ни от сек тор за со ра бот ка со Цр ве ни от 
крст. О ви е пар тнер ски сос та но ци се зна чај на фор ма 
за прив ле ку ва ње на ин те ре сот на ком па ни те за со ра
бот ка со Цр ве ни от крст но, во ис то вре ме прет ста ву
ва ат и потвр да за ком па ни и те кои и ма ат во пос та ве но 
со ра бот ка со Цр ве ни от крст ис та та да пре рас не во 
дол го роч на стра теш ка со ра бот ка. 

Уг ле дот на Цр ве ни от крст на РМ ме ѓу гра ѓа ни те на 
Ма ке до ни ја е на мно гу ви со ко ни во, а до вер ба та на 
гра ѓа ни те и биз нис за ед ни ца та, ја гра ди со мак си мал
на тран спа рен тност на ре а ли зи ра ни те до на ци и. 

Цр ве ни от крст на РМ е е дин стве на ху ма ни тар на ор
га ни за ци ја ко ја рас по ла га со со од вет ни ре сур си за 
им пле мен та ци ја на ху ма ни тар ни про ек ти на це ла та 
те ри то ри ја во зем ја та и ка ко та ков прет ста ву ва се ри
о зен пар тнер на ком па ни и те.  

СИ НЕР ГИ ЈА СО ГРА ЃА НИ ТЕ 
И БИЗ НИС ЗА ЕД НИ ЦА ТА 

Сашо Талески

ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОЦИ 
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Ва ша та ком па ни ја е поз на та ка ко го лем поддр жу вач на 
ху ма ни тар ни те ак тив нос ти и и ни ци ја ти ви за по мош на 
раз лич ни ран ли ви ка те го ри и на ли ца. Кој е Ва ши от мо тив 
за ак тив но прик лу чу ва ње во ху ма на та ми си ја на Цр ве ни-
от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја?

Ко мер ци јал на бан ка АД Скоп је се вклу чи во ре а ли за ци ја та на 
про ек тот „По доб ра со ци ја ли за ци ја на де ца та и мла ди те со по-
себ ни пот ре би“ во 2011 го ди на. Ос но вен мо тив за вклу чу ва ње то 
во о вој про ект е да им о воз мо жи ме на де ца та и мла дин ци те со 
по себ ни пот ре би да го раз ви јат здра ви от дух и кре а тив ни от ка-
па ци тет, до пол ни тел но да се е ду ци ра ат и це лос но да се ин тег ри-
ра ат во на ше то оп штес тво. Про дол жу ва ње то на со ра бот ка та со 
Цр ве ни от крст и поддр шка та на о вој про ект ги потвр ду ва на ши-
те на по ри за дол го ро чен и сис те мат ски прис тап кон по доб ру ва-
ње то на бла го сос тој ба та на ран ли ви те гру пи во за ед ни ца та и е 
во сог лас ност со стра те гис ки те за лож би на Бан ка та на по ле то на 
оп штес тве на та од го вор ност.

Прак ти ку ва ње то на оп штес тве на та од го вор ност од стра-
на на ком па ни и те во Ма ке до ни ја се сме та де ка е на
 по чет но ни во на прак ти ку ва ње што прет ста ву ва за Вас 
 општестве на од го вор ност?

Де нес, по ве ќе од ко га и да е и ма-
ме од го вор ност да про дол жи-

ме да би де ме ком па ни ја, ко ја 
со при мер ќе ги прак ти ку ва 
и ќе ги по тик ну ва дру ги те 
да би дат оп штес тве но од-
го вор ни. Од до се гаш но то 
ис кус тво во ре а ли за ци ја та 
на оп штес тве но од го вор-
ни ак тив нос ти, ка ко ком-
па ни ја, но и ка ко ин ди-

ви ду ал ци, мо жам да 

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!

потвр дам де ка се чув ству ва ме гор ди. Ко мер ци јал на бан ка, има 
ис клу чи тел но од го вор ни ин ди ви ду ал ци, не са мо во сво ја та про-
фе си о нал на ра бо та ту ку и ка ко гра ѓа ни, кои се сен зи би ли зи ра ни 
за со ци јал ни те и проб ле ми те на раз лич нос ти те во оп штес тво то. 
Ка ко бан ка на со че ни сме кон дол го ро чен ус пех, но на ши от ус пех 
го ме ри ме не са мо низ приз ма та на про фи ти те, ту ку и со тоа, кол ку 
Ко мер ци јал на бан ка АД Скоп је е пре поз нат ли ва ка ко од го вор на 
кон си те ка те го ри и на гра ѓа ни во оп штес тво то, кол ку неј зи ни те ус-
лу ги се дос тап ни за си те со ци јал ни гру пи, а на ши от ус пех се ка ко ќе 
би де ус пех и за за ед ни ца та во це ли на. 

Што зна чи со ра бот ка та со Цр вен крст на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја и ка ко би ја о це ни ле до се гаш на та со ра бот ка?

Со ра бот ка та со Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во из ми-
на ти те три го ди ни за ме не лич но прет ста ву ва го ле ма чест, а прак-
са та на оп штес тве но од го вор но ра бо те ње по ве ќе го ди ни на на зад 
е сос та вен дел од вкуп на та де лов на по ли ти ка на Ко мер ци јал на 
бан ка АД Скоп је. До се гаш ни те ре а ли зи ра ни ак тив нос ти и ма ат 
сил но по зи тив но вли ја ни е на кор по ра тив на та кул ту ра на Бан ка-
та, свес нос та на вра бо те ни те за оп штес тве на та од го вор ност и на 
уг ле дот на Бан ка та.

Што за вас прет ста ву ва нај ви со ко то приз на ни е на Цр вен 
крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја „Зла тен ме дал˝ кое го до-
бив те во 2012 го ди на?  

Цр вен крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е ви со ко рес пек ти бил на 
ин сти ту ци ја со нај го ле мо ис кус тво и го ди ни е фек тив на ра бо та 
на по ле то на по доб ру ва ње на сос тој ба та на ран ли ви те гру пи во 
оп штес тво то. От ту ка, наг ра да та ко ја ми бе ше до де ле на ја сме-
там за чест, но и за приз на ни е за Бан ка та де ка сме ја подр жа ле 
вис тин ска та ран ли ва гру па, а тоа се де ца та со по себ ни пот ре би 
да мо жат да се е ду ци ра ат и це лос но да се ин тег ри ра ат во на ше-
то оп штес тво. Приз на ни ја та и наг ра ди те са ми за се бе не зна чат 

де ка сте нап ра ви ле до вол но, ту ку тие се ко гаш се пот тик и 
ин спи ра ци ја да нап ра ви те уш те по ве ќе. На ша та со ра бот-
ка со Цр вен крст про дол жу ва и о ва а го ди на, со цел да се 
оп фа тат што по го лем број на де ца кои и ма ат пот ре ба од 
со ци јал на поддр шка и од раз вој на веш ти ни и зна е ња за 
по ле сен прис тап до оп штес тве ни те доб ра.

Ко ја е Ва ша та по ра ка до чи та те ли те, ком па ни и те и 
клуч ни те ак те ри во оп штес тво то кои мо жат да нап-
ра ват про ме на?

Си те ве ру ва ме во по доб ра ид ни на, но да се гле да ид ни на-
та зна чи да се при фа ти од го вор нос та за она што се слу чу-
ва де нес во оп штес тво то, да се пот тик нат про ме ни, ка ко 

во на ши от про фе си о на лен сек тор та ка и во за ед ни ца та 
ге не рал но. Цел та на се ко ја ком па ни ја и на се ко ја ин ди-

ви ду а е да жи ве е во хар мо ни ја со се бе и со сво е то 
оп кру жу ва ње, а за тоа е пот реб но да се би де 

од го во рен за се ко ја пос тап ка и од лу ка, про-
фе си о нал на и лич на.

Мајлинда Мустафа
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Во из ми на ти те три го ди ни ин тен зи те тот на со ра бот ка за 
поддр шка на ху ма ни тар ни те ак тив нос ти на Цр ве ни от крст 
е зго ле мен пре ку ре а ли за ци ја на за ед нич ки про ек ти и и ни-
ци ја ти ви за по мош на раз лич ни ран ли ви ка те го ри и на ли ца. 
Кој е Ва ши от мо тив за вклу чу ва ње во ху ма на та ми си ја на 
Цр вен крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја?
ЕВН Ма ке до ни ја е ком па ни ја ко ја о без бе ду ва ус лу ги од ја вен ин те-
рес, од нос но на ши те ус лу ги ги о без бе ду ва ат ос но ви те за нор мал но 
фун кци о ни ра ње на си те гра ѓа ни, ком па ни и и ин сти ту ци и. Пре ку 
на ши те ос нов ни ак тив нос ти, до а ѓа ме во кон такт со гра ѓа ни те, но 
ка ко тран спа рен тна и оп штес тве но од го вор на ком па ни ја за нас е 
мно гу важ но да би де ме вклу че ни во ак тив нос ти кои ќе при до не сат 
кон раз во јот и о со бе но поддр шка та кон ран ли ви те гру пи. Ова не е 
са мо дек ла ра тив на за лож ба, ту ку на ша вис тин ска од лу ка ко ја ја 
до ка жу ва ме пре ку на ши те спе ци фич ни ак тив нос ти. За нас е мно гу 
важ но да би де ме од го вор ни пред оп штес тво то, и да би де ме не гов 
пар тнер . На ши те на по ри се се ко гаш нај доб ро им пле мен ти ра ни во 
пар тнер ство со ве ќе вос пос та ве на ор га ни за ци ја ко ја има зна е ње, 
струк ту ра и ло гис ти ка за так ви про ек ти, а Цр ве ни от крст на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја е ток му так ва ор га ни за ци ја. ЕВН Ма ке до ни ја се-
ко гаш са ка да о без бе ди поддр шка за од ре де на ран ли ва гру па или 
спе ци фич на ак тив ност, со цел да се пос тиг не вис тин ски е фект. Тоа 
не е воз мож но без со од ве тен пар тнер . За до вол ни сме што со ра бот-
ка та со Цр ве ни от крст по ка жу ва вис тин ски и вид ли ви е фек ти
Прак ти ку ва ње то на оп штес тве на та од го вор ност од стра на 
на ком па ни и те во Ма ке до ни ја се сме та де ка е на по чет но 
ни во во спо ред ба со Ав стри ја од ка де Вие до а ѓа те. Што Вие 
под раз би ра те под тер ми нот оп штес тве на од го вор ност?
За ме не лич но и во оп што за кор по ра тив на та кул ту ра, оп штес тве-
на та од го вор ност не е пра ша ње на из бор или доб ра вол ја, ту ку на 
мо рал на обвр ска. Се ко ја ком па ни ја ра бо ти во од ре де на сре ди на и 
раз во јот на таа ком па ни ја е воз мо жен са мо ако, оп шта та сре ди на се 
раз ви ва на ис то то мес то. Ком па ни ја та мо ра да при до не су ва кон сво-
јот раз вој, но и кон раз во јот на оп штес тво то. Са мо то гаш мо же ме да 
збо ру ва ме за дол го ро чен со ци ја лен раз вој. Сме там де ка свес нос та 
за оп штес тве на та од го вор ност на ком па ни и те рас те и се раз ви ва во 
вис тин ска на со ка во Ма ке до ни ја. 

Ка ко би ја о це ни ле до се гаш на та со ра бот ка со Цр вен крст?
На ЕВН Ма ке до ни ја и бе ше пот ре бен пар тнер кој има дол га тра ди-
ци ја со им пле мен ти ра ње про ек ти за со ци јал но заг ро зе ни ка те го ри и 
на ли ца.  Цр ве ни от крст се до ка жа де ка ги има пот реб ни те ка па ци-
те ти за им пле мен та ци ја на вак ви про ек ти, во раз ни заг ро зе ни сре-
ди ни во Ма ке до ни ја, и се ка ко го ле мо ис кус тво. И мај ќи ги пред вид 
тие ас пек ти, Цр ве ни от крст е вис тин ски из бор . Ис то та ка од Цр ве-
ни от крст до би ва ме ре дов ни из веш та и и ин фор ма ци и од им пле-
мен та ци ја та на на ши те за ед нич ки про ек ти. На ша та со ра бот ка и 

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

ИНТЕРВЈУ 
ВЕРНЕР ХЕНГСТ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЕВН- 

МАКЕДОНИЈА

пар тнер ство со Цр ве ни от крст е важ на, би деј ќи на о вој на чин, 
на за ед ни ца та и да ва ме мно гу по ве ќе од си гур на и ста бил на 
е лек рич на е нер ги ја. 
Во 2012 го ди на го до бив те нај ви со ко приз на ни е на Цр-
вен крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја „Зла тен ме дал˝. 
Што прет ста ву ва ова приз на ни е за Вас?
За ме не и за ЕВН Ма ке до ни ја, наг ра да та „Зла тен ме дал“ е од 
го ле ма важ ност, но и до пол ни те лен пот тик за во ид ни на уш те 
по ве ќе да се вклу чи ме во ова по ле и да им пле мен ти ра ме ни за 
ак тив нос ти кои ќе до не сат бе не фит на о ни е гру пи, на кои на-
вис ти на им тре ба на ша та  поддр шка за ед но со Цр ве ни от крст.  
Ис кре но се на де вам де ка, со на ши те ак тив нос ти ус пе ав ме да 
нап ра ви ме не чиј жи вот по ле сен, и да до не се ме сре ќа. 

Ко ја е Ва ша та по ра ка до чи та те ли те, ком па ни и те 
и клуч ни те ак те ри во оп штес тво то кои 
мо жат да нап ра ват про ме на?
Мо ја та по ра ка е ед нос тав на и 
пов тор но е во ду хот на на ша-
та кор по ра тив на фи ло зо-
фи ја. Ком па ни и те и ма ат 
од го вор ност по зи тив но 
да вли ја ат на раз во јот 
на оп штес тво то. За то а, 
да се би де оп штес тве но 
од го во рен не е пра ша ње 
на доб ра вол ја, ту ку на 
обвр ска. Кор по ра тив ни от 
раз вој е не воз мо жен без 
оп штес тве ни от раз вој. 
Не тре ба да се пра шу ва-
ме се бе си што тре ба да 
нап ра ви ме или да ли тоа е 
до вол но, ед нос тав но тре ба 
да сме кон ти ну и ра но ак тив ни 
на ова по ле со е дин стве на 
цел- да о без бе ди ме по доб ри 
ус ло ви за жи вот на си те гра ѓа ни и 
за ед ни ци.  

Под мо то то „У пор ни сме во гра де ње то на одр жлив раз вој во си те сег мен ти на на ша та ра бо та со цел да о без бе ди ме по ви сок ква ли тет 
на жи во тот на си те на ши ко рис ни ци, вра бо те ни, при ро да та и оп штес тво то“ ЕВН Ма ке до ни ја кон ти ну и ра но ја гра ди сво ја та по ли ти ка за 
одр жлив раз вој и до вер ба ме ѓу ко рис ни ци те. Ка ко ком па ни ја чи ја деј ност вли ја е врз тол ку мно гу жи во ти, ра бо ти на раз ви ва ње на свест 
за од го вор нос та ко ја мо ра да се спро ве ду ва при ис пол ну ва ње на се кој днев ни те ра бот ни за да чи. Во рам ки те на сво е то ра бо те ње ЕВН 
поддр жу ва нас та ни повр за ни со ма ке дон ска та тра ди ци ја, ин вес ти ци и во про мо ци ја та на спор тот и здрав је то, и гри жа за ед на ков трет ман 
на си те у чес ни ци во оп штес тво то. За дол го го диш на та плод на со ра бот ка ка ко и за пла ни ра ни те за ед нич ки про ек ти, раз го ва ра ме со прет
се да те лот на Уп рав ни от од бор на ЕВН Ма ке до ни ја, Вер нер Хенгст.

Мајлинда Мустафа
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Да се жи ве е со по мис ла та де ка тво ја та кап ка крв 
спа су ва жи вот е нај ви со ки от чин на ал тру и зам. Чув
ство то де ка си по мог нал не ко му, си спа сил жи вот не 
мо же да се о пи ше. За то а, кој прв пат да ру ва крв, не 
зас та ну ва ту ка, ту ку про дол жу ва и на та му, па ста ну ва 
дол го го ди шен кр во да ри тел. Ва ка, чле но ви те на мно
губ рој но то кр во да ри тел ско се меј ство на Цр ве ни от 
крст го об јас ну ва ат мо ти вот кој ги те ра доб ро вол но 
да да ру ва ат крв. А до на тор мо же да ста не се ко е здра
во ли це на воз раст од 18 до 65 го ди ни. Ма жи те мо же 
да да ру ва ат крв на се ко и 3 ме се ци, а же ни те на се ко и 
4 ме се ци. 

Кр во да ри тел ство то во Ма ке до ни ја има бо га та ис то
ри ја со по ве ќе раз вој ни пе ри о ди. Пр ви от, се од не су ва 
на пе ри о дот по ме ѓу две те свет ски вој ни, а се ка рак те
ри зи ра ка ко не ор га ни зи ра но, ин ци ден тно кр во да ру
ва ње ис пол не то со мно гу пред ра су ди и ди ле ми. 

Пр ва та ди рек тна тран сфу зи ја на крв во Ма ке до ни ја ја 
дал др Пан че Ка ра ѓо зов кој со те о рет ска и прак тич на 
о бу ка се стек нал во 1935 го ди на во Бел град.

По Вто ра та свет ска вој на за по чу ва вто ри от пе ри од, 
ко га кр во да ри тел ство то ве ќе ста ну ва ор га ни зи ра но 
и се фор ми ра ат спе ци јал ни служ би за тран сфу зи ја на 
крв. За о вој пе ри од од го ле мо зна че ње за кр во да ри
тел ство то е да ту мот 17 мар т 1945 го ди на ко га е фор
ми ран Цр ве ни от крст на Ма ке до ни ја. 

Во пе ри о дот од 1945 до 1966 го ди на кр во да ри тел
ство то во Ма ке до ни ја е пла те но, фа ми ли јар но и по
мал ку доб ро вол но. На 5 мар т 1953 го ди на е во ве ден 
нов сис тем на ор га ни зи ра но доб ро вол но кр во да
ру ва ње зас но ва но врз прин ци пи те на а но ним ност, 
доб ро вол ност, бес плат ност и со ли дар ност. Во 1954 
го ди на во За во дот за тран сфу зи о ло ги ја е фор ми ра на 

пр ва та мо бил на е ки па. Во 1958 го ди на би ле нап ра ве
ни пр ви те соп стве ни се ру ми и ре а ген си за оп ре де лу
ва ње на крв ни гру пи. Во 1965 го ди на во За во дот за 
тран сфу зи о ло ги ја се про из ве де ни пр ви те ко ли чи ни 
су ва крв на плаз ма. Во 1966 го ди на прв спе ци ја лист 
тран сфу зи о лог е А ка де мик др И ван Де ја нов. Ис та
та го ди на пот пол но се у ки ну ва пла те но то кр во да ри
тел ство во Ма ке до ни ја. Во 1953 го ди на би ле соб ра ни 
3.765 е ди ни ци крв, а во 1960 го ди на 15.447 е ди ни ци 
крв.

Ак тив нос ти те о ко лу мо ти ви ра ње то на на се ле ни е то 
за да ва ње на крв ка ко е ден од нај важ ни те пре дус ло
ви за зго ле му ва ње на бро јот на доб ро вол ни кр во да
ри те ли му при пад на на Цр ве ни от крст на Ма ке до ни ја. 
Ма котр пни те за ла га ња на го лем број на ен ту зи јас ти 
и во лон те ри од ре до ви те на нај моќ на та ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја во Ма ке до ни ја во де лот на мо ти ва ци ја
та на на се ле ни е то за да ру ва ње на крв вро ди ја со ре
зул та ти.

Во пе ри о дот од 1966 до1990 го ди на пос те пе но се 
зго ле му ва бро јот на доб ро вол ни кр во да ру ва ња и се 
на ма лу ва бро јот на фа ми ли јар ни да ру ва ња. Во 1985 
го ди на ко га се соб ра ни 47.495 е ди ни ци крв, бро јот на 
фа ми ли јар ни да ру ва ња е све ден на са мо 3 %. Во 1970 
го ди на би ле соб ра ни 19.584 е ди ни ци крв, а во 1980 
го ди на 30.138 е ди ни ци крв.

Пос лед ни от пе ри од од 19912015 го ди на, се ка рак те
ри зи ра со рас па дот на СФРЈ, соз да ва ње на не за вис на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и со мно гу сил ни по ли тич ки, 
е ко ном ски и со ци јал ни вли ја ни ја. Во 1990 го ди на во 
Ма ке до ни ја се соб ра ни 55.553 е ди ни ци крв и во спо
ред ба со 1994 го ди на ко га се соб ра ни 45.853 е ди ни ци 
крв, бро јот е на ма лен за 9.700 е ди ни ци крв. 

Поч нав ме не ор га ни зи ра но, а де нес ка    со би ра ме по 55 ил ја ди е ди ни ци крв!
Глигор Новачевски

КР ВО ДА РИ ТЕЛ СТВО ТО НИЗ ИС ТО РИ ЈА ТА
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Поч нав ме не ор га ни зи ра но, а де нес ка    со би ра ме по 55 ил ја ди е ди ни ци крв!

Сог ле ду вај ќи ја ло ша та сос тој ба со ра пид но на ма лен 
број на кр во да ру ва ња, Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја пре зе ма кон крет ни мер ки за по доб ру ва ње на 
сос тој би те со крв и бе ше но си тел и ор га ни за тор на Пр
ва та те мат ска кон фе рен ци ја за кр во да ри тел ство ко ја се 
одр жа во Штип 1993 го ди на. 

Вто ра та те мат ска кон фе рен ци ја “Е ду ка ци ја и пер
спек ти ви во кр во да ри тел ство то“ се одр жа 1996 
го ди на во Мав ро во, а во 1998 го ди на во Стру га 
Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и Ре пуб
лич ки от за вод за тран сфу зи о ло ги ја одр жа а сим
по зи ум на те ма  “Кр во да ри тел ство то – се гаш ност 
и ид ни на“.  
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Безбедноста на вода е наша грижа!
Сашо Точков

Ко га ста ну ва збор за без бед нос та и спа су ва ње то на во да 
во рам ки на Ор га ни за ци ја та на Цр вен крст Ох рид, по че
то ци те на о ва а ак тив ност се за бе ле жу ва ат уш те во се дум
де се ти те го ди ни на ми на ти от век, ко га би ле о бу че ни и 
пр ви те спа си те ли на во да. Ак тив нос ти те за у совр шу ва ње 
и под го тов ка на спа си те ли те до би ва ат о со бен ин тен зи тет 
во о сум де се ти те го ди ни ко га Цр вен крст на РМ ста ну ва 
член на Ме ѓу на род на та фе де ра ци ја ILSF и пе ри о дот по 
1987 го ди на ко га Цр вен крст Ох рид пот пи шу ва по вел ба 
за збра ти му ва ње со Цр вен крст Бам бер г од Ре пуб ли ка 
Гер ма ни ја и за поч ну ва ин тен зив на раз ме на на ис кус тва 
со сво и те при ја те ли, о со бе но во де лот на без бед ност и 
спа су ва ње на во да. 

Во 1997 го ди на, из ле гу ва од пе чат при рач ни кот „Без бед
ност на во да“ од ав то рот прим. Др Ми ле Ми ќу но виќ, а 
ис та та го ди на се ре а ли зи ра ат и не кол ку кур се ви за о бу ка 
на спа си те ли на во да пред во де ни од ме ѓу на род ни от нур
кач ки ин струк тор Ми лу тин Се ку лос ки и ин струк то рот за 
без бед ност на во да Ки рил Стој ме нов. 

Во 1998 го ди на пра ша ње то за без бед нос та на по се ти те
ли те на пла жи те се из диг ну ва на по ви со ко, др жав но ни
во. Ми нис тер ство то за тран спор т и врс ки на РМ и ни ци ра 
из гот ву ва ње на по се бен Пра вил ник за ви дот и о бе ле жу
ва ње то на ка па лиш та та, кој ќе ги ре гу ли ра оп ре ма та на 
спа си те лот за без бед на ра бо та на ка па лиш та та и вос пос
та ву ва ње на ре дот, наб љу ду ва ње, спа су ва ње и да ва ње 
пр ва ме ди цис ка по мош на ка па лиш та та ка ко и пра ва та и 
дол жнос ти те на спа си те лот на во да, во из гот ву ва ње то на 
о вој пра вил ник сво е ак тив но у чес тво и ма ат Цр вен крст 
Ох рид и Ка пе та ни ја та на прис та ниш та та. 

Од 2005 го ди на Е ди ни ца та за без бед ност и спа су ва ње на 
во да бе ле жи зна чи те лен раз вој кој и де нес кон ти ну и ра но 
се у нап ре ду ва. Во ле то то 2005 го ди на, ор га ни зи ран е пр
ви от кур с за о бу ка на спа си те ли на во да, со што се за поч
ну ва се ри ја та тра ди ци о нал ни кур се ви за о бу ка на спа си
те ли, кои нај мал ку ед наш во го ди на та, пред по че то кот на 
лет на та се зо на ги ор га ни зи ра Цр вен крст Ох рид со цел 
под мла ду ва ње и за јак ну ва ње на е ди ни ца та со ква ли тет
ни и ам би ци оз ни во лон те ри, спа си те ли на во да под гот ве
ни да го да дат сво јот мак си мум во жел ба та да се по мог не 
на нас тра да ни те.

Ис та та 2005 го ди на, се за бе ле жу ва ат и пр ви те про фе си о
нал ни ан гаж ма ни на не кол ку ка па лиш та, на кои соп стве
ни ци те ан га жи ра ат пос то ја но при сус тво на спа си те ли на 
во да од Цр вен крст Ох рид. 

Во пе ри о дот од 2005 до 2007 го ди на, Цр вен крст Ох рид 
ор га ни зи ра не кол ку по каз ни веж би, во ко ор ди на ци ја 
со ос та на ти те ин сти ту ци и ка ко АРМ, МВР, Ка пе та ни ја та 
на прис та ниш та та, Ит на та ме ди цин ска служ ба и дру ги те 
служ би со кои во јав нос та ја про мо ви ра сво ја та цврс та и 
од луч на под гот ве ност за у чес тво во спа су вач ки ми си и и 
ка па ци тет со кој ду ри и пред ни чи пред мно гу дру ги служ
би, о со бе но на по ле то за спа су ва ње на во да, но и на по ле
то за спа су ва ње на пла ни на и неп рис тап ни те ре ни. 

Од 2007 го ди на, со ре гу ли ра ње то на ко рис нич ки те пр ва 
на ка па лиш та та кои во вид на кон це си ја др жа ва та ги до
де ли на дру ги суб јек ти, ак тив но поч на да се при ме ну ва 
за кон ска та обвр ска за ан га жи ра ње на про фе си о нал на 

ЦЕН ТАР ЗА СПА СУ ВА ЊЕ ПРИ ЦР ВЕ НИ ОТ КРСТ - ОХ РИД
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служ ба за спа су ва ње, со пос то ја но се кој днев но при сус
тво на ка па лиш та та. 
Е ди ни ца та за без бед ност и спа су ва ње на во да под гот ве
но го при фа ти вак ви от пре диз вик и уш те ис та та го ди на 
о без бе ду ва ше по ве ќе од 70 % од ка па лиш та та на ох рид
ско то крај бреж је. Во след ни те не кол ку го ди ни, Цр вен 
крст Ох рид и Е ди ни ца та за без бед ност и спа су ва ње на во
да, по ка жа а де ка се се ри оз ни во сво и те на ме ри за по доб
ру ва ње на оп шта та без бед ност на ка па лиш та та, не са мо 
пре ку спа су ва ње то во во да, ту ку и ка ко це ло сен сер вис 
за у ка жу ва ње на пр ва по мош и спа су ва ње во слу чај на 
се ка ков вид на нес ре ќи, раз ни здрав стве ни проб ле ми на 
по се ти те ли те, брод ски нес ре ќи и при род ни ка тас тро фи. 

На ба ве ни се не кол ку бр зи спа си тел ни чам ци за пат ро ли
ра ње, брз од го вор и тран спор т на пов ре де ни при нес ре
ќи на от во ре ни во де ни повр ши ни, о без бе ден и оп ре мен 
е спе ци ја лен спа си те лен брод ам бу лан та, за брз и без бе
ден тран скор т на нас тра да ни или бол ни ли ца, а не за мис
ли во ста ну ва и ор га ни зи ра ње то на раз ни спор тско рек
ре а тив ни, јав ни ма ни фес та ци и ка ко пли вач ки ма ра то ни, 
вес лач ки и ед ри ли чар ски ре га ти и дру ги ма ни фес та ци и 
без при сус тво на е ки пи од Е ди ни ца та за без бед ност и 
спа су ва ње на во да на Цр вен крст Ох рид. 

Зна че ње то и ка па ци те тот кој го по ка жа Е ди ни ца та за без
бед ност и спа су ва ње на во да при Цр вен крст Ох рид, во 
2011 го ди на, ре зул ти ра ше со до не су ва ње на од лу ка за 
фор ми ра ње на На ци о на лен цен тар за без бед ност и спа
су ва ње на от во ре ни во ди при Цр вен крст Ох рид,  до не
се на од ста на на Извр шни от од бор на Цр вен крст на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја, што прет ста ву ва се ри оз на обвр ска 
но и приз на ни е за пос тиг на ти те ре зул та ти на по ле то за 
без бед ност и спа су ва ње на во да на на ци о нал но ни во. Во 
це ли от о вој пе ри од, Цр вен крст Ох рид и Цен та рот за без
бед ност и спа су ва ње на от во ре ни во ди, ак тив но ра бо тат 
на до у совр шу ва ње на сво и те ма те ри јал ни и чо веч ки ре
сур си, прод ла бо че ни се пос то еч ки те и ос тва ре ни се не
кол ку но ви зна чај ни при ја тел ства со срод ни ор га ни за ци и 
кои ра бо тат на по ле то на без бед нос та и спа су ва ње то на 
во да, кои во го ле ма ме ра го по ма га ат про це сот за у нап
ре ду ва ње на ка па ци те ти те со ма те ри јал на но и струч на 
по мош. Ов де о со бе но зас лу жу ва да се спом нат ин тен зив
ни те со ра бот ки со Цр вен крст Бам бер г, О пе ра ци ја Фло ри
јан од Ман чес тер , Ве ли ка Бри та ни ја, Цр вен крст Зе вол де 
од Хо лан ди ја и Цр ве ни от крст на Бу га ри ја. 

Де нес, Цен та рот за без бед ност и спа су ва ње на от во ре ни 
во ди при Цр вен крст Ох рид, мо же да се по фа ли со по ве ќе 
од 280 спа си те ли на во да, од кои 55 до пол ни тел но о бу че
ни за уп ра ву ва ње и спа су ва ње од ча мец, пет На ци о нал
ни ин струк то ри за спа су ва ње, се дум де мон стра то ри, два  
ме ѓу на род ни ин струк то ри за нур ка ње, 30 нур ка чи, док
тор за под вод на и хи пер ба рич на ме ди ци на ка ко и мно гу 
во лон те ри по ма га чи на ти мо ви те за спа су ва ње на во да. 
Рас по ла га ме со пет пат рол ни чам ци, спа си те лен брод ам
бу лан та, соп ствен ра ди о ко му ни ка цис ки сис тем, по ве ќе 
од 80 ком пле ти оп ре ма за спа си тел ни пун кто ви и го ле ма 
жел ба и мо тив за по на та мош на ак тив на ра бо та, со цел по
го ле ма без бед ност на лу ѓе то во ту рис тич ко рек ре а тив ни
те ре ги о ни, не са мо на Ох рид ско то ту ку и на ос та на ти те 
е зе ра и от во ре ни во де ни повр ши ни.
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Александра Валкановска

ПОД ГОТ ВЕ НОСТ И  ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОСТ 

Љу би те ли те на при ро да та кои у жи ва ат во про
шет ки те на Вод но и на Мат ка, зна ат де ка е до
вол но ма ло нев ни ма ни е за да се нап ра ви го лем 
проб лем, мал пад да пре диз ви ка го ле ма пов ре
да, ма ла нег ри жа да соз да де се ри оз на пос ле ди
ца, а не ис кус тво то но си и до пол ни те лен ри зик. 
От ту ка и пот ре ба та за от ва ра ње Спа си тел на 
ста ни ца на па ди ни те на Вод но, од ка де о бу че
ни те во лон те ри на Цр вен крст на град Скоп је ја 
сле дат сос тој ба та и се гри жат за без бед нос та на 
по се ти те ли те. По ма га ат ко га е пот реб но. 

Пла нин ска та ста ни ца Вод но е от во ре на во 2005 
го ди на. Во неа де жу ра ат по двај ца спа си те ли 
од ти мот за спа су ва ње на пла ни на  спа си тел и 
о бу чен па ра ме дик за да ва ње не оп ход на пр ва 
по мош и из вле ку ва ње на  ли ца кои се наш ле во 
о пас ни и неп рис тап ни те ре ни. За ра бо те ње то 
на ста ни ца та е од го во рен Цр вен крст на град 
Скоп је, а фи нан ска та по мош ја о без бе ду ва Град 
Скоп је. От во ре на се кој ви кенд и за праз ни ци, а 
ако има пот ре ба и пре ку не де ла.  

По не ко гаш, ти мо ви те и ма ат по ве ќе од 20 ин
тер вен ци и во те кот на е ден ме сец, нај мно гу во 
зим ски от пе ри од. Пов ре де ни те се е ва ку и ра ат и 
згри жу ва ат,  им се да ва пр ва по мош и по пот ре
ба со во зи ло на Цр вен крст се пре не су ва ат до 
нај блис ка та бол ни ца. 

Ста ни ца та  е  оп ре ме на  со со од вет на ме ди цин
ска  оп ре ма, а се ко ја го ди на се об но ву ва и ал
пи нис тич ка та оп ре ма. Кон ти ну и ра но се вло жу
ва и во е ду ка ци ја и под го тов ки на во лон те ри те 
ан га жи ра ни во ста ни ца та, би деј ќи де жур ни от 
те ле фон 075/432355 на кој гра ѓа ни те мо же да 
по ба ра ат по мош, не се зна е ко га мо же да заѕ
во ни. 

Спа си те ли те чес то се пот се ту ва ат на ин тер вен
ци и те за спа су ва ње, кои за сре ќа завр ши ле со 
ус пех. Си прис пом ну ва ат за пот ра га та на две 
ма ло лет ни де ца во доц ни ноќ ни ча со ви во зим
ски ус ло ви, пот ра га та по че ти рич ле но се меј
ство и нив но из вле ку ва ње од нај теш ка та па те
ка на Вод но во мно гу ло шо и дож дли во вре ме 
во ноќ ни ус ло ви, из вле ку ва ње на пов ре де ни од 
превр тен ав то мо бил... По са ку ва ат да има што 
по мал ку ин тер вен ци и ка ко скр ше ни ци, ин фар
кти и мо зоч ни у да ри би деј ќи так ви до се га нај
чес то згри жу ва ле.

Спа си те ли те од пла нин ска та ста ни ца Вод но 
ве ќе тре та го ди на се ан га жи ра ни и за о без бе
ду ва ње на жи чар ни ца та, а од ми на та та го ди на 
за поч на со ра бо та и спа си тел на та ста ни ца Мат
ка ко ја е от во ре на са мо во лет ни от пе ри од за 
вре ме на ви кен ди и праз ни ци. Во неа де жу ра ат 
спа си тел и па ра ме дик оп ре ме ни со оп ре ма за 
спа су ва ње на пла ни на.
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Се кој ден ил јад ни ци лу ѓе ги гу бат сво и те жи во ти и 
мно гу по ве ќе стра да ат по ра ди не со од вет на и нав ре
ме на по мош. Од тие при чи ни, Цр ве ни от крст на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја пос ве ту ва по себ но вни ма ни е на 
у нап ре ду ва ње то на кур сна та нас та ва по Пр ва по мош, 
во ин тен зи ви ра ње на со ра бот ка та со ком пе тен тни 
на уч ни ус та но ви во зем ја та, во е ду ка ци ја та на нас
тав ни от ка дар по Пр ва по мош, во мо дер ни за ци ја на 
ка би не ти те и оп ре ма та за из ве ду ва ње на нас та ва, во 
по доб ру ва ње на ме то до ло ги ја та во е ду ка ци ја и стек
ну ва ње на прак тич ни веш ти ни од о ва а об ласт.

О бу ка та е нас та вен про цес и прет ста ву ва дел од Ев
роп ска та стра те ги ја за за јак ну ва ње на пред бол нич
ка та гри жа на ли ца та пов ре де ни во со об ра ќај ни нез
го ди. Тоа под раз би ра ит но деј ству ва ње со по мош на 
тех ни ки и веш ти ни кои заш ти ту ва ат и спа су ва ат жи
вот, се до де ка ли це то не се ста би ли зи ра или до би е 
про фе си о нал на ме ди цин ска по мош. Со со од вет на 
о бу ка и е фи кас ни тре нин зи, во лон те ри те на Цр ве ни
от крст при до не су ва ат во за јак ну ва ње на от пор нос та 
на по е дин ци те и за ед ни ци те, во под гот ве нос та и деј
ству ва ње то во се кој днев ни от жи вот и во слу чај на ка
тас тро фи.

НАВРЕМЕНАТА ПОМОШ СПАСУВА ЖИВОТ!
Е ду ка ци ја та од об лас та на пр ва та по мош е ва жен дел од 
про мо ци ја та на здрав стве но  пре вен тив ни те ак тив нос
ти, пре вен ци ја при со об ра ќај ни нес ре ќи, пр ва по мош 
за кан ди да ти за во за чи и за ра бот ни ор га ни за ци и, ка ко 
и пр ва по мош за оп шта по пу ла ци ја на на се ле ни е то. 

Во 2012 го ди на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја го до би Ев роп ски от сер ти фи кат по пр ва по мош, 
из да де нов При рач ник по пр ва по мош на ма ке дон ски 
и ал бан ски ја зик сог лас но нор ми те и ре гу ла ти ви те на 
Ев роп ски от Ре фе рен тен Цен тар за Пр ва По мош (E FAC), 
во ве де но ви ни во об лас та на е ду ка ци ја та на пр ва та 
по мош и про ме на на ин тер ни те ак ти и пра вил ни ци 
сог лас но пре по ра ки те на E FAC.

Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во пе ри о дот 
од од 1991 до 2014 го ди на ор га ни зи ра ше 23 Др жав
ни нат пре ва ри на е ки пи те по пр ва по мош. Др жав ни те 
нат пре ва ри по пр ва по мош оп фа ќа ат од ре де на те мат
ска об лас та со цел да се про ве ри сте пе нот на под гот
ве нос та на е ки пи те за у ка жу ва ње на пр ва по мош во 
раз лич ни ре а лис тич но при ка жа ни си ту а ци и спо ред 
утвр де но си му ла ци о но сце на ри о. Пр воп ла си ра на та 
е ки па у чес тву ва на Ев роп ски нат пре вар по пр ва по
мош. 

Глигор Новачевски

НОВ ПРИС ТАП ВО Е ДУ КА ЦИ ЈА 
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Гри жа та за по ве ќе од 4000 ста ри ли ца во те кот на го
ди на та е дол го го диш на тра ди ци ја во им пле мен та ци ја 
на ак тив нос ти за поддр шка на ли ца та од тре то до ба 
кои се не гу ва ат и раз ви ва ат во кон ти ну и тет. Пос тиг
на ти се по зи тив ни е фек ти ак тив нос ти те во ло кал ни те 
сре ди ни, за што го¬во¬рат и пос тиг на ти те ре зул та ти. 
Ак тив на та вклу че ност на во лон ¬те¬ ри те на Цр ве ни от 
крст е од по себ но зна че ње во спро ве ду ва ње на о ви е 
ак тив нос ти, кои пок рај гри жа та за ста ри те ли ца и ма
ат за цел и по ди га ње на соп стве на та, но и за јав на та 
свест за пра ва та на нај воз рас на та ка те го ри ја гра ѓа ни. 
Ак тив нос ти те на ло кал но ни во се им пле мен ти ра ат во 
со ра бот ка со оп штин ски те здру же ни ја на пен зи о не ри, 
со цен три те за со ци јал на ра бо та и  гра ѓан ски те здру
же ни ја со кои оп штин ски те ор га ни за ци и на Цр ве ни от 
крст ос тва ру ва ат пар тнер ска со ра бот ка.

Зго ле ме ни от број на ста ри ли ца, всуш ност прет ста ву
ва и зго ле му ва ње на ба ра ња та на јав ни от здрав ствен 
сис тем, ка ко на ме ди цин ски те та ка и на со ци јал ни те 
служ би. Пок рај тра ди ци о нал ни те ак тив нос ти, Цр ве ни
от крст на РМ раз ви ва вон ин сти ту ци о нал ни фор ми за 
поддр шка на ста ри те ли ца, што е и ед на од це ли те на 
Про ек тот „Гри жа на ста ри ли ца во до маш ни ус ло ви” кој 
за поч на да се им пле мен ти ра во  2011 го ди на со поддр
шка на Ав стрис ки от Цр вен крст и Ав стрис ка та а ген ци
ја за раз вој пре ку Цр ве ни от крст на град Скоп је и по ве
ќе оп штин ски ор га ни за ци и. 

Цел та ак тив нос ти те е да се при до не се во по доб ру ва
ње то на ус ло ви те за жи вот на о ва а ран ли ва ка те го ри ја 
и за јак ну ва ње на здрав стве ни от и со ци јал ни от сис тем 
на ста ри те ли ца. Пре ку се дум оп штин ски ор га ни за ци и 
на Цр ве ни от крст и Цр ве ни от крст на Град Скоп је оп
фа те ни се вкуп но 480 ста ри ли ца на кои им се да ва ат 
со ци јал ни и ме ди цин ски ус лу ги во до маш ни ус ло ви, со 
по мош на 140 во лон те ри и 16 ме ди цин ски сес три, кои 
ре а ли зи ра ат ак тив нос ти за да ва ње здрав стве ни со ве ти 
и о без бе ду ва ње на кон ти ну и ра на со ци ја ли за ци ја. 

Во ју ни 2012 го ди на со поддр шка на Ми нис тер ство то 
за труд и со ци јал на по ли ти ка и Гра дот Скоп је от во рен 
е Дне вен цен тар за ста ри ли ца и Цен тар за да ва ње по
мош во до маш ни ус ло ви кој фун кци о ни ра пре ку Цр ве
ни от крст на град Скоп је. Вак ви или слич ни фор ми на 
ак тив нос ти за ра бо та со ста ри те ли ца, фун кци о ни ра ат 
и во склоп на оп штин ски те ор га ни за ци и на Цр вен крст 
Га зи Ба ба, Не го ти но и Кри ва Па лан ка.

Цр ве ни от крст на РМ и во на ред ни от пе ри од кон ти ну и
ра но ќе се за ла га за про ши ру ва ње и раз вој на до се гаш
ни те ак тив нос ти, ка ко  и во ве ду ва ње на но ви фор ми и 
ак тив нос ти за поддр шка на ста ри те ли ца во за ед ни ци
те.

Љупка  Петковска

ПО ДОБ РУ ВА ЊЕ НА КВА ЛИ ТЕ ТОТ НА ЖИ ВО ТОТ

Дружбата на младите 
со старите е кул!  
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Да и маш над 64 го ди ни и жи во тот го де лиш со сво ја та 
не моќ да би деш од го во рен за се бе, нос тал ги ја та по ми
на то то и се ќа ва ња та од жи во тот, е то гаш се кој дне ви е то 
е пре диз вик со кој се со о чу ва ат вкуп но 15% од вкуп на та 
по пу ла ци ја во на ша та др жа ва. Број ка на ко ја ве ќе че ти ри 
го ди ни се по ви ку ва ат 20 во лон те ри на Цр ве ни от крст и 
не у мор но се гри жат за 120 ста ри ли ца по се ту вај ќи ги во 
нив ни те до мо ви. И то гаш ко га низ у ли ци те ќе се срет нат 
че ти ри ме ди цин ски сес три кои пат ро ли ра ат под ам бле
мот на бе ло цр ве на та бо ја, под ам бле мот на Цр ве ни от 
крст, зна е те де ка има кој да се гри жи пре диз ви кот да би де 
по ед нос та вен и дос ти жен. 

Ти мо ви те сос та ве ни од во лон те ри и ме ди цин ски сес три 
се гри жат за она што ви тал ни от чо век ќе го на ре че ос
нов но чо ве ко во пра во и дос то ин стве на ста рост. Мла ди
те во лон те ри во Цр ве ни от крст пре ку про ек тот „Дне вен 
цен тар за ста ри ли ца и цен тар за да ва ње по мош во до
маш ни ус ло ви“ од лу чи ја дел од сво е то сло бод но вре ме 
да го по да рат на ста ри те ли ца во сво јот град, на нив ни те 
се меј ства, на нив но то ис кус тво од кое о ви е во лон те ри ја 
ку пи ја жи вот на та лек ци ја, ед нос тав но на оп штес тво то кое 
е на ше, за ед нич ко. Ос та вај ќи ги пред ра су ди те и и мај ќи ја 
за цел ме ѓу ге не ра цис ка та со ра бот ка пре ку поддр шка 
од стра на на струч ни те со ра бот ни ци на ор га ни за ци ја та, 
на днев на ос но ва во лон те ри те ус пеш но о воз мо жу ва ат 
прис тап до пра ва та и ус лу ги те кои ги ну дат сис те ми те на 
здрав стве на и со ци јал на заш ти та во РМ. 

По ве ќе од 80 ли ца го диш но има кој да ги поддр жи низ ад
ми нис тра тив ни те про це ду ри и пра ви ла.

Не е лес но да би деш са мец во жи во тот во тре то до ба и це
лос но за ви сен од про те зи те на две те но зе, не е лес но да 
жи ве еш на пет ти от кат од згра да та по ме ѓу че ти ри ѕи да, 
не е лес но да си вдо ви ца од 85 го ди ни а да се гри жиш за 
е дин стве на та ќер ка со да у нов син дром.... но, под мо то то 

„СИ ТЕ СМЕ НИВ НИ ДЕ ЦА“ низ го ди ни те Цр ве ни от крст не 
ги за бо ра ви ли ца та во тре то до ба и, на вис ти на им го о лес
ну ва жи во тот. Ко га ко рис теј ќи ги про те зи те кои ги но сат 
це ли от жи вот и ма ат прид руж ба од де вој че то со прек рас
на нас мев ка, по лес но е ко га во ста нот на пет ти от кат ќе 
дој де мом че то кое е при мер за си те мла ди и ги но си со 
се бе на мир ни ци те за хра на, по лес но е ко га и маш со ко го 
да спо де лиш за проб ле ми те и за ед но да го ис пи еш ут рин
ско то ка фе. Ко га о ви е при каз ни ќе се до пол нат со се кој
днев ни здрав стве нопре вен тив ни со ве ти, ре дов ни ме ре
ња на ше ќер во крв та и кр вен при ти сок, то гаш зне те де ка 
во тре то то до ба вие сте во си гур ни ра це.  

Со жи вот ни от пре диз вик во тре то то до ба се со о чу ва ат 
и о ни е ви тал ни и ам би цоз ни ста ри ли ца кои и ма ат не у
мор на жел ба го ди ни те од сво ја та ста рост да би дат нив
на та при чи на за но во зна е ње и у ба во по ми на то вре ме. За 
за до во лу ва ње на о ва а пот ре ба пре ку прак ти ку ва ње на 
ак тив но то ста ре е ње, ста ве но во фун кци ја на раз ви ва ње 
на во лон тер ство во пе ри о дот во тре то до ба, фун кци о ни
ра ат и днев ни цен три за ста ри ли ца. Ту ка, по ве ќе од 600 
ли ца ме сеч но и ма ат сво е кат че ка де вни ма ва ат на сво е то 
здрав је пре ку ред нов ни здрав стве ни прег ле ди, но пред 
се, се вклу чу ва ат во не ко ја од раз лич ни те ак тив нос ти кои 
ги пра ват со ци јал но вклу че ни во оп штес тве но то жи ве е
ње. Без раз ли ка да ли се ра бо ти за за ед нич ка про шет ка, 
сли кар ска ра бо тил ни ца или но ва сред ба за Чи Конг веж
би чув ство то на при пад ност е од лич но ко га тоа е об мис
ле но и при ла го де но. 

Се ко ја след на го ди на, но ва мла деш ка при каз на ќе би де 
рас ка жа на од ба ба и де до, и се ко ја но ва го ди на Цр ве ни
от крст ќе се гри жи за о ви е ба би и де дов ци да ја до би јат 
пот реб на та гри жа. 

За то а што си те сме нив ни де ца.  

ПРИКАЗНА ОД ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА

ТОГАШ КОГА ЖИВОТОТ ВО ТРЕТО ДОБА 
Е ПРЕДИЗВИК

Катерина Јанковска

ТОГАШ КОГА ЖИВОТОТ ВО ТРЕТО ДОБА 
Е ПРЕДИЗВИК
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Ко га сте со са мо не кол ку пар чи ња об ле ка на вас, без 
до ку мен ти, бо лен, премр знат, а у ли ца та е е дин стве ни
от ваш дом и ба ра те по мош, то гаш е дин стве но мес то 
ка де ис та та ќе ја до би е те е Пун ктот за без дом ни ци во 
Мо мин По ток.

Та му се кој пе ток ти мот на Цр ве ни от крст на град Скоп
је ја да ва со од вет на та поддр шка на по ве ќе од 120 ли
ца кои и ма ат сво и при каз ни од кои чо век не ос та ну ва 
рам но ду шен и до би ва жел ба да по мог не. На ова мес то 
по то а се рас плет ку ва ат кон ци те на пос то е ње то на о ви
е ли ца ко га со ци јал ни от ра бот ник ги за поч ну ва про
це ду ри те за о без бе ду ва ње на до ку мен ти: из вод, лич
на кар та, здрав стве на ле ги ти ма ци ја, ко га тие со полн 
сто мак, из ба ња ти ги об ле ку ва ат чис ти те и ми риз ли ви 
а лиш та, ко га док то рот ги прег ле ду ва и им да ва ле ко
ви за кои по то а не мо ра да пла тат,  ко га пси хо ло гот им 
у ка жу ва де ка мо же и по и на ку.

То гаш о ви е лу ѓе се пот се ту ва ат де ка без раз ли ка на тоа 
ка ко жи ве ат, как во ми на то и суд би на и ма ле де ка и тие 
и ма ат пра во да ги у жи ва ат ос нов ни те чо ве ко ви пра ва 
и да се бо рат за нив. Па тот за ре ин тег ра ци ја, за вра ќа
ње на зад во сис те мот нај чес то е ком пли ци ран и на ви
дум не воз мо жен и пот реб но е мно гу вре ме, ис трај ност 
и вло жу ва ње од стра на на се кој чо век кој жи ве е на 
у ли ца, но и го ле ма тр пе ли вост, то ле ран ци ја, у меш ност 
од дру га та стра на, од ли ца та кои ги поддр жу ва ат во ис
то то  лу ѓе то од Цр вен крст. 

Но, се пак во из ми на ти те се дум го ди ни, от ко га пос то и 
Пун ктот за без дом ни ци, шест ли ца ус пе а а да о без бе дат 
за се бе дос то ин ствен при ход и пок рив над гла ва. О ви

е рас ка жу ва ат за жи во тот на у ли ца та ка ко е ден дел од 
сво е то ми на то тру деј ќи се да по мог нат на о ни е кои во 
мо мен тот и ма ат пот ре ба од по мош. Во ре ин тег ра ци ја та 
сво ја у ло га има и прог ра ма та на А со ци ја ци ја та за ис тра
жу ва ња, ко му ни ка ци и и раз вој „Паб лик„ во чии рам ки 
дел од ко рис ни ци те на Пун ктот го про да ва ат у лич ни от 
ма га зин Ли це в ли це и на тој на чин за ра бо ту ва ат. 

Лу ѓе то од Цр ве ни от крст се све до ци и на мно гу таж ни 
при каз ни кои завр ши ле ток му во При фа ти лиш те то кое 
прив ре ме но згри жу ва без дом ни ли ца во теш ка здрав
стве на сос тој ба. За дел од нив во со ра бот ка со др жав
ни те ин сти ту ци и се из на о ѓа ат дол го роч ни ре ше ни ја 
за смес ту ва ње во со од вет на ин сти ту ци и, а о ни е кои ќе 
зак реп нат се вра ќа ат на зад на сво јот прет хо ден на чин 
на жи вот. При фа ти лиш те то се от ва ра и ко га тем пе ра ту
ри те се ек стрем но нис ки. То гаш во не го мо жат да пре
но ќат во ис то вре ме 20  ли ца и и ма ат мож ност да до би
јат то пол кре вет и то пол об рок. Во вак ви ус ло ви за о ни е 
ли ца кои ќе би дат нај де ни премр зна ти и из гу бе ни низ 
у ли ци те на глав ни от град, о бу чен тим на Цр вен крст 24 
ча са е под гот вен да го пре зе ме ли це то и да му ја у ка же 
пот реб на та по мош.

Пун ктот за без дом ни ци е мес то кое Гра дот Скоп је, за
ед но со мно гу ком па ни и: Ал ка ло ид, Са ва О си гу ру ва ње, 
Про мес, Ве зе Ша ри и дру ги, со у че ни ци те од Ме ѓу на
род ни те у чи лиш та НО ВА и мно гу гра ѓа ни го чув ству ва ат 
за свој. Тие кон ти ну и ра но се гри жат за не го во ус пеш но 
фун кци о ни ра ње пре ку цел та го ди на до ни рај ќи па рич
ни сред ства, ма те ри јал ни доб ра и ус лу ги ка ко и во лон
тер ски ча со ви.

Марина Матеска

ПУНКТОТ ЗА БЕЗДОМНИЦИ ВО МОМИН ПОТОК – СЕДУМ ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

КОГА УЛИЦАТА Е ВАШИОТ ДОМ
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УЛОГАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ ВО СЕКОЈДНЕВИЕТО 
НА БЕГАЛЦИТЕ И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ

За оние кои во Црвениот крст 
гледаат единствен спас

Анета Зафировска
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Во е ни те кон флик ти, е ко ном ски те не по вол ни си ту а
ци и, лич на та не без бед ност и бор ба та за по доб ра ид
ни на се глав ни те при чи ни кои ги на ве ду ва ат ли ца та да 
го на пуш та ат сво јот ро ден крај и сво ја та ид ни на да ја 
ба ра ат да ле ку од сво е то род но мес то. Тоа, ос та ва трај
ни пос ле ди ци кај ли ца та без раз ли ка на нив на та воз
раст, пол, вер ска или на ци о нал на при пад ност. 

Мно гу ми на од нив сво ја та на деж ја по ла га ат ток му во 
Цр ве ни от крст, ка ко е дин стве на ор га ни за ци ја на ко ја 
и ве ру ва ат де ка мо же да им по мог не во уб ла жу ва ње 
на не га тив ни те пос ле ди ци, од на пуш та ње то на сво јот 
крај до поч ну ва ње на нов жи вот во дру га зем ја. До
вер ба та ко ја ли ца та ја соз да ва ат кон Цр ве ни от крст се 
те ме ли нај нап ред на ем па ти ја та ко ја ор га ни за ци ја та ја 
да ва, на при ја тел ски те од но си, се ко гаш нав ре ме на та 
дос та ве на поддр шка, от во ре нос та во ко му ни ка ци ја
та, дос тап нос та и ис кре нос та во ме ѓу себ ни те од но си. 
Вос пос та ву ва ње то на се кој днев ни те оп штес тве ни ри
ту а ли кај бе гал ци те ба ра о со бе но вни ма ни е од стра на 
на струч ни те служ би на Цр ве ни от крст, кои и ма ат за 
за да ча да ја уб ла жат ран ли вос та на ли ца та од ин те рес 
и да о без бе дат ма те ри јал ни и не ма те ри јал ни ре сур си 
за дос то ин ствен жи вот, за да се вос пос та ви пси хо лош
ки ба ланс кој би им о воз мо жил пов тор но е фи кас но и 
е фек тив но фун кци о ни ра ње.

Цр ве ни от крст на град Скоп је ве ќе де сет го ди ни е им
пле мен ти рач ки пар тнер на УНХЦР и деј ству ва на по
ле то на ма лу ва ње на ран ли вос та на ли ца та бе гал ци од 
Ко со во, пре ку на мен ски кре и ра ни прог ра ми, о воз мо
жу вај ќи дос то ин стве но се кој дне ви е за се кој по е ди нец. 
Во мо мен тов Цр ве ни от крст пре ку о ви е прог ра ми 
ра бо ти со о ко лу 1200 ли ца кои по ко сов ска та кри за 
и не кол ку те про це си на ре пат ри а ци ја се ос та на ти во 
на ша та зем ја. Ак тив нос ти те на кои ра бо ти ор га ни за
ци ја та се повр за ни со зго ле му ва ње на ква ли те тот на 

об ра зо ва ни е то, неп ре чен прис тап до здрав стве ни те 
ус лу ги, ка ко и о лес не та ин тег ра ци ја во ма ке дон ско то 
оп штес тво, а се ре а ли зи ра ат пре ку Цен та рот за поддр
шка на за ед ни ца та на бе гал ци, ко ја ну ди мул ти дис цип
ли нар на поддр шка на ис ти те. 

Об ра зов ни те ак тив нос ти се повр за ни со фун кци о
ни ра ње на е ду ка тив ни от цен тар кој има за цел да го 
сле ди об ра зо ва ни е то на си те де ца од за ед ни ца та на 
бе гал ци те, поддр жу вај ќи ги со ре дов ни сти пен ди и и 
а сис тен ци ја при си те у чи лиш ни за да чи, за да на крај 
дос тиг не ме 86% од по пу ла ци ја та на у чи лиш на воз раст 
да е вклу че на во ре дов ни от об ра зо вен про цес. Здав
стве ни от сек тор има за за да ча да о воз мо жи неп ре чен 
сис тем до си те здрав стве ни ин си ту ци и, ос бе но на се
кун дар но и тер ци ер но ни во, поч ну вај ќи од ам бу лан та
та на Цр ве ни от крст ка де си те ли ца кои не се вклу че ни 
во здрав стве ни от сис тем, до би ва ат при мар на здрав
стве на заш ти та и ле ко ви. 

Це лос на та и неп ре че на ин тег ра ци ја та на бе гал ци те и 
ба ра те ли те на а зил, ка ко и стек ну ва ње то на чув ство на 
без бед ност и си гур ност на ли ца та од ин те рес во др
жав ни те ин сти ту ци и, пот тик ну ва ње то на нив на та про
ак тив ност и жел ба за деј ству ва ње со цел ос тва ру ва ње 
на нив ни те чо ве ко ви пра ва, и во оп што соз да вај ќи пат 
на неп ре чен прис тап на ли ца та до до би ва ње на си те 
оп штес тве ни ус лу ги, се по ли ња со кои Цр ве ни от крст 
ме на џи ра, пре ку им пле мен ти ра ње на раз но вид ни ак
тив нос ти од об лас та на здрав ство то, об ра зо ва ни е то и  
пси хо со ци јал на та поддр шка во на со ка на раз ви ва ње 
на ме ха низ ми за са мо по мош и са мо одр жу ва ње. 



ЦРВЕН КРСТ НА РМ – СЕДИШТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ
 ЗА МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

Дополнително  унапредување на 
имплементацијата на Меѓународното 
хуманитарно право

Виолета Кузманоска

Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја раз ви ва 
про г ра ма за ди се ми на ци ја на Ме ѓу на род но то дви
же ње на Цр ве ни от крст и Цр ве на та по лу ме се чи на, 
Ме ѓу на род но то ху ма ни тар но пра во  МХП и ху ма ни
те вред нос ти. Ед на од за да чи те на Ор га ни за ци ја та е 
за поз на ва ње на на се ле ни е то со од ред би те од Же нев
ски те кон вен ци и од 1949 го ди на и До пол ни тел ни те 
про то ко ли од 1977 го ди на, кои Вла да та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја ги пот пи ша во 1993 го ди на.

За у нап ре ду ва ње на им пле мен та ци ја та на МХП, а сле
деј ќи ја прак са та на дру ги те др жа ви, член ки на ЕУ и 
др жа ви од ре ги о нот, Цр ве ни от крст во 2004 го ди на 
и ни ци ра ше пред лог за фор ми ра ње на ме ѓу ре сор
ско те ло со поддр шка на Ме ѓу на род ни от ко ми тет на 
Цр вен крст. Ми нис тер ство то за над во реш ни ра бо ти 
при фа ќај ќи ја и ни ци ја ти ва та сме та ше де ка  фор ми ра
ње то на На ци о на лен ко ми тет за МХП е на ли ни ја на 
за лож би те на Вла да та за ин тег ри ра ње на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја во ЕУ, пре ку у нап ре ду ва ње на им пле мен
та ци ја та на МХП на на ци о нал но ни во. Во 2006 го ди на 
во со ра бот ка со Цр ве ни от крст, Вла да та на РМ до не се 
зак лу чок за фор ми ра ње На ци о на лен ко ми тет за МХП 
со се диш те во Цр вен крст на РМ.

На ци о нал ни от ко ми тет за МХП го со чи ну ва ат прет
став ни ци на ми нис тер ства та  за Над во реш ни ра бо
ти, Од бра на, Прав да, Об ра зо ва ни е и на у ка, Кул ту ра, 
Здрав ство, Ге не рал ни от сек ре та ри јат на Вла да та и 
Цр вен крст на РМ, а во 2008 го ди на го про ши ри сос
та вот на ова те ло со прет став ни ци на ми нис тер ства та 
за фи нан си и, труд и со ци јал на по ли ти ка и внат реш ни 
ра бо ти.

На ци о нал ни от ко ми тет раз гле ду ва пра ша ња од не
го ви от де лок руг, а кои се од не су ва ат на: хар мо ни за
ци ја на на ци о нал но то за ко но дав ство со ме ѓу на род
но то ху ма ни тар но пра во; е фек тив на им пле мен та ци ја 
на МХП пре ку пре зе ма ње и сле де ње на прак тич ни 
мер ки и ак тив нос ти; сле де ње на раз во јот на МХП и 
не го ва ди се ми на ци ја во раз лич ни сег мен ти на оп
штес тве ни от жи вот; у нап ре ду ва ње на со ра бот ка та и 
ко ор ди на ци ја ме ѓу над леж ни те ин сти ту ци и вклу чи
тел но и со ра бот ка та со Цр ве ни от крст на РМ, во на со
ка на и ден ти фи ку ва ње на ак тив нос ти те кои про из ле
гу ва ат од об лас та на МХП и за кон ски те обвр ски.

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко др жа ва до го вор на стра
на на ре чи си си те мул ти ла те рал ни ме ѓу на род ни до
го во ри од об лас та на МХП, пре ку На ци о нал ни от 
ко ми тет за МХП до пол ни тел но ќе ја у нап ре ду ва им
пле мен та ци ја та на МХП.
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Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е зем ја со мал број на слу
ча и со ХИВ, а ис тов ре ме но е зем ја во ко ја се ко ја 
го ди на се на ма лу ва и бро јот на но ви за бо ле ни од 
ту бер ку ло за. По зи тив ни от здрав ствен тренд е ре
зул тат на пре вен тив ни те ак тив нос ти кои во из ми
на ти ве 11 го ди ни се ре а ли зи ра ат пре ку Гло бал ни от 
фонд за бор ба про тив СИ ДА, ту бер ку ло за и ма ла
ри ја – ГФАТМ, фонд што ги поддр жу ва на по ри те 
на со че ни кон на ма лу ва ње то на ин фек ци и те, бо
лес ти те и смрт нос та од ХИВ/СИ ДА, ту бер ку ло за и 
ма ла ри ја. Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја пре ку Цр ве ни от 
крст има вос пос та ве но пар тнер ство со Фон дот од 
2004 го ди на.

Ак тив нос ти те на Фон дот и На ци о нал но то друш
тво, се о со бе но важ ни за то а што зна чат ну де ње 
на бес плат ни ус лу ги за за ед ни ци те кои што се под 
нај го лем ри зик или се мар ги на ли зи ра ни, а так ви се 
ко рис ни ци те на дро ги, сек су ал ни те ра бот ни ци, си
ро маш ни те ли ца, ма жи кои што и ма ат секс со ма жи, 
зат во ре ни ци.

Про ек тот за на ма лу ва ње на ште ти од у пот ре ба на 
дро ги е прог ра ма на со че на кон на ма лу ва ње пред 
сé на ри зи кот од ХИВ/СИ ДА, хе па ти тис Б и Ц и дру
ги крв но и сек су ал но пре нос ли ви ин фек ци и, пре
до зи ра ње или дру ги со ци јал ни ште ти. Ос вен о ви
е ус лу ги, во цен три те се ре а ли зи ра ат е ду ка тив ни 
ра бо тил ни ци за прет став ни ци те од здрав стве ни те 
и со ци јал ни те цен три, по ли ци ја та и ло кал на та са
мо уп ра ва и дру ги ин сти ту ци и, ка ко и ре со ци ја ли
за ци ја на ста би ли зи ра ни те ко рис ни ци на дро га 
пре ку им ле мен та ци ја на раз но вид ни кре а тив ни 
ра бо тил ни ци.

Цр ве ни от крст на РМ е фас ци ли та тор во про це сот 
на до не су ва ње на одр жли ви и е фи кас ни ло кал ни 
о пе ра тив ни пла но ви за пре вен ци ја од ту бер ку ло
за та на ло кал но ни во, па за ед но со Ин сти ту тот за 
ту бер ку ло за и бе лод роб ни за бо лу ва ња ор га ни зи
ра флу о рог раф ски сни ма ња на ром ско то на се ле
ни е.

Им помагаме на 
маргинализираните!

ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА ПРОТИВ СИДАТА, ТУБЕРКУЛОЗАТА И МАЛАРИЈАТА

Анета Тргачевска
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