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Методологија на истражувањето

Mетодологија 

УНИВЕРЗУМ:

ГОЛЕМИНА НА 
ПРИМЕРОК:

MЕТОДОЛОГИЈА:

FIELDWORK:

Неционално 
репрезентативен 
примерок на 18+ 
години

Телефонско истражување,  СAТI  
(Computer assisted telephone 
interview)

23ти Февруари – 02 ри Март 2017

ПОНДЕРИРАЊЕ (WEIGHTING):

Базата е пондерирана
“по популација” 
(1.651.327 граѓани на 18+)

N=800
Mаргина на грешка: 
+/- 3.5%

4

ОБРАБОТКА НА 
ПОДАТОЦИТЕ:

Користење на SPSS 
софтвер за обработка 
на податоците



Mетодологија 

ИСТРАЖУВАЧКИ ТИМ:

5

 16 анкетари обучени за CATI (Македонци и Албанци)
 2 Супервизори
 2 IT/DP  менаџери
 Проект менаџер

ИНСТРУКТАЖА ЗА АНКЕТАРИ:

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК:

 Во соработка со Црвен крст 
на Република Македонија

 Непосредно пред теренската работа 
извршена е дополнителна 
инструктажа за анкетарите и 
супервизорите за овој проект

Методологија на истражувањето
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Демографија
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49.7%

50.3%

Маж

Жена

12%

20%
18%

17%
16% 16%
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Возрасни групиПОЛ
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База: 800 (Сите испитаници)

Демографија



1%

18%

7%

10%

41%

21%

2%

Visoko obrazovanie postdiplomski studii,
doktorat

Visoko obrazovanie (univerzitet)

Vi{o

Gimnazisko obrazovanie

Sredno naso~eno

Osnovno obrazovanie

Nezavr{eno osnovno obrazovanie

0 10 20 30 40 50

Образование

w_18
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База: 800 (Сите испитаници)

Демографија



6%

16% 17%

32%

18%

8%

4%

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7+

18%

7%

11%

27%

1%

36%

  Penzioner

  Student-u~enik

  Doma}inka

  Nevraboten, ste~aec,
tehnolo{ki vi{ok

  Vraboten so skrateno
rabotno vreme

  Vraboten so polno
rabotno vreme

0 20 40

Број на членови во 
домаќинството

Работен статус

w_18
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База: 800 (Сите испитаници)

Демографија



Просечни месечни 
приходи во 

домаќинството
(%)

0-3,000 den. 1

3,001-6,000 den. 2

6,001-9,000 den. 3

9,001-12,000 den. 8

12,001 - 15,000 den 7

15,001 - 18,000 den 7

18,001 - 21,000 den 10

21,001 - 24,000 den 7

24,001 - 27,000 den 5

27,001 - 30,000 den 7

30,001 - 45,000 den 10

45,001 + den 6

Nemam li~ni prohodi 0

Odbiva da odgovori 22

Ne znae 6

Вкупно 100%

w_18
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База: 800 (Сите испитаници)

Демографија

5%

84%

7%

4%

Ne znae

Ne, nikoga{ ne sme
primale

Ne, no primavme porano

Da, sega primame

0 50 100

Дали Вие или член од Вашето домаќинство 
прима(л) социјална помош?
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Свесност за  хуманитарни 
организации во Р. Македонија 
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Свесност за хуманитарни организации во Македонија
П1. Кои хуманитарни организации ги знаете во Македонија? (prvospomenata)

w_18
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51.0%

1.7%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.7%

1.3%

1.8%

8.2%

32.9%

Ne znae

Drugi

Civil

Dare Xambaz

SOS

USAID

Merhamet

Majka Tereza

Anima Mundi

Legis

Karitas

Organizacija na `enite

Vepro - Napravi

Borka

Detska ambasada-Me|a{i

Kaliri i Mersis

El Hilal

Crven Krst na Makedonija

 „Црвен Крст на Македонија“ е во највисок 
процент прво спомената хуманитарна 
организација во Р Македонија

База: 800 (Сите 
испитаници)

Спонтана свесност за Црвениот Крст- Првоспомената



w_18
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32%

38%

18%

36%
55%

16%

56%

скопски

17%

источен

североисточен

југозападен

полошки

пелагониски

вардарски

југоисточен

Спонтана свесност за Црвениот Крст- Првоспомената

 „Црвен Крст на Македонија“ е во највисок процент 
прво спомената хуманитарна организација во 
југоисточниот регион (56%), а најмалку спонтано 
прво спомената во североисточниот (17%) и 
полошкиот регион (18%).

Свесност за хуманитарни организации во Македонија
П1. Кои хуманитарни организации ги знаете во Македонија? (prvospomenata)

База: 800 (Сите 
испитаници)



Вкупна спонтана свесност за хуманитарни НВО – сите споменати

w_18
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51.0%

3.9%

0.1%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

0.6%

0.8%

0.9%

1.2%

1.5%

2.0%

3.1%

3.6%

4.4%

10.5%

36.2%

Ne znam, ne mo`am da se setam

Drugi

Civil

USAID

Majka Tereza

Merhamet

Organizacija na `enite

Karitas

Crvena Polumese~ina

Dare Xambaz

Esnaf

Legis

SOS

Vepro - Napravi

Borka

Anima Mundi

Detska ambasada-Me|a{i

Kaliri i Mersis

El Hilal

Crven Krst na Makedonija

 Црвениот Крст на Македонија е 
севкупно спонтано спомената од 
36.2% од сите испитаници

 Во просек испитаниците 
споменале 1.2 одговори

Можност за 
повеќе одговори

Свесност за хуманитарни организации во Македонија
П1. Кои хуманитарни организации ги знаете во Македонија?

База: 800 (Сите 
испитаници)
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Можност за 
повеќе одговори

База: 800 (Сите 
испитаници)

Свесност за хуманитарни организации во Македонија
П1. Кои хуманитарни организации ги знаете во Македонија?

МОЖНОСТ ЗА ПОВЕЌЕ 
ОДГОВОРИ

Вардар-
ски
%

Источен
%

Југо-
западен

%

Југо-
источен

%

Пелаго-
nиски

%
Полошки

%

Северо-
источен

%
Скопски

%
Тотал

%

Црвен Крст на Македонија 43 16 41 56 63 21 17 36 36

Ел Хилал 15 32 16 9 11

Калири и Мерсис 9 8 7 6 4

Детска амбасада-Меѓаши 5 2 3 2 12 4 3 4

Анима Мунди 15 2 2 8 1 2 3

Борка 14 2 2 1 1 2

Вепро - Направи 10 1

СОС 2 1 5 1 1

Легис 2 7 1

Еснаф 1 1 2 1

Даре Џамбаз 4 1 1 1

Црвена Полумесечина 1 3 0

Каритас 1 0

Организација на жените 1 1 0

Мерхамет 1 0 0

Мајка Тереза 2 1 0

УСАИД 2 0

Цивил 1 0 0

Други 1 1 9 1 2 6 5 4 4

Не знам, не можам да се сетам 53 81 38 41 37 49 62 52 51

Тотал 136% 107% 125% 102% 129% 132% 119% 118% 121%

Вкупна спонтана свесност за хуманитарни НВО – сите споменати



Вкупна спонтана свесност за Црвениот Крст

w_18
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Можност за 
повеќе одговори

36%

43%

21%

41%
63%

16%

56%

скопски

17%

источен

североисточен

југозападен

полошки

пелагониски

вардарски

југоисточен

 „Црвен Крст на Македонија“ е во највисок 
процент спонтано спомената хуманитарна 
организација во пелагонискиот регион (63%), а 
најмалку севкупно спонтано спомената во 
североисточниот регион (17%).

Свесност за хуманитарни организации во Македонија
П1. Кои хуманитарни организации ги знаете во Македонија?

База: 800 (Сите 
испитаници)



ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛНОСТ ГРАД/ СЕЛО

Основно
%

Средно
%

Повисоко
%

Македонци
%

Албанци
%

Друга
националност

%
Град

%
Село

%
Тотал

%

Спонтано не е 
споменат Црвен Крст

91 62 43 50 89 86 55 75 64

Спонтано е 
споменат Црвен Крст

9 38 57 50 11 14 45 25 36

Тотал 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Испитаниците со повисоко образование во повисок процент знаат за Црвениот Крст на Р. 
Македонија

 Етничките македонци во повисок процент (49%) се спонтано свесни за Црвениот Крст, во 
однос на етничките албанци (11%) и другите националности (14%).

 Спонтаната свесност за Црвениот Крст на Р Македонија е повисока во урбаните средини 
(45%) во однос на руралните (25%)

Свесност за хуманитарни организации во Македонија
П1. Кои хуманитарни организации ги знаете во Македонија?

Вкупна спонтана свесност за Црвениот Крст

База: 800 (Сите 
испитаници)



Вкупна свесност за Црвениот Крст на Р. Македонија  
СПОНТАНА + ПОТПОМОГНАТА

w_18
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36%

58%

6%

 Da (spontano)

 Da (potpomognato)

 Ne znae (potpomognato)

36% (Спонтана 
свесност) 

58% (Потпомогната 
свесност) + =

94% (ВКУПНА 
свесност) 

 94% од граѓаните на Македонија знаат за хуманитарната организација „Црвен Крст на Р. 
Македонија“ . (Забелешка: вкупната свесност е збир на спонтаната + потпомогната свесност)

База: 800 (Сите 
испитаници)

Свесност за Црвениот Крст на Р Македонија
П2. Дали сте слушнале за Црвениот Крст на Р Македонија?



СЕГМЕНТАЦИЈА:  Вкупна свесност за
Црвениот Крст на Р. Македонија

w_18
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36%

58%

6%

 Spontano znae za Crven Krst

 Potpomognato znae za Crven Krst

 Ne znae za Crven Krst

36% (Спонтана 
свесност) 

58% (Потпомогната 
свесност) + =

100% (сите 
испитаници)

 СЕГМЕНТАЦИЈА: 
 36% спонтано свесни за Црвен Крст
 58% потпомогнато свесни за Црвен Крст
 6%  не знаат за Црвен Крст

База: 800 (Сите 
испитаници)

6%
Не знаат+

Свесност за Црвениот Крст на Р Македонија
П2. Дали сте слушнале за Црвениот Крст на Р Македонија?



4
Активности на Црвениот Крст 
на Р. Македонија 
(само испитаници кои знаат за Црвениот Крст на Р Македонија)

20
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Активности на Црвениот Крст на Македонија
П3. Колку сте запознаени со активностите на Црвениот Крст на Република Македонија?

Активности на Црвениот Крст

37%

50%

13%

Voop{to ne sum zapoznaen

Zapoznaen sum, no ne dovolno

Dobro sum zapoznaen

 13% се добро запознаени со активностите на Црвениот Крст

 Малку повеќе од една третина (37%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст на 
Македонија изјавиле дека не се запознаени со активностите на организацијата. 

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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Мислење за Црвениот Крст на Македонија
П4.. Какво е вашето мислење за Црвениот Крст на Република Македонија?

Мислење за Црвениот Крст

 Две третини (66%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст на Македонија имаат позитивно 
мислење за ораганизацијата, околу една четвртина (24%) имаат неутрално мислење, а само 3 
проценти  имаат негативно мислење. 

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

66%

24%

3% 1%

Позитивно Неутрално Негативно Не знае



w_18

23

 Хуманитарната помош е застапена во најголем процент (89%) во перцепцијата 
на граѓаните како активност која ја извршува Црвениот Крст на Македонија

 Во просек испитаниците даваат 2.6 одговори (активности)

Активности на Црвениот Крст

Активности на Црвениот Крст на Македонија
П5. Според ваше мислење кои се активности на Црвениот Крст на Република Македонија?

Можност за 
повеќе одговори

2%

9%

12%

13%

14%

39%

41%

43%

89%

Ne znae

Vospostavuvawe na semejni vrski

Podigawe na svesnosta za li~na
bezbednost

Rabota so mladi

[irewe na znaewata za CK i
Me|unarodnoto humanitarno pravo

Begalci, migracii

Programi za podgotvenost/ dejstvuvawe
pri katastrofi

Preventivni programi za zdravstvena
za{tita

Humanitarna pomo{

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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6%

2%

37%

38%

39%

40%

42%

50%

59%

61%

Ne znae

Drugo

Stari lica

Hendikepirani lica

Samohrani majki

Bolni i povredeni

Deca bez roditeli i roditelska gri`a

Begalci i raseleni lica

  @rtvi na prirodni katastrofi

 Socijalni slu~ai

 Според мислењето на испитаниците, како најчесто споменувани социјални групи кои се 
опфатени при реализација на програмските активности на Црвениот Крст се наведуваат  
“Социјални случаи“ (60%) и “Жртви на природни катастрофи“ (59%)

Опфатени целни групи во активностите 
на Црвениот Крст на Р Македонија

Опфатени целни групи во активностите 
на Црвениот Крст на Македонија
П6. Според ваше мислење кои целни групи најмногу се опфатени при реализацијата на програмските

активности на Црвениот Крст?

Можност за 
повеќе одговори

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“



Мислење за организацијата w_18
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6

4

10

15

33

39

36

39

46

40

57

48

46

54

7

13

23

24

32

33

37

40

33

40

23

39

42

38

11

17

14

16

10

8

7

8

9

8

8

6

5

4

67

55

29

27

5

8

2

4

5

4

2

3

2

2

9

11

24

19

19

13

18

10

8

9

10

4

5

3

Organizacija koja e religiozna

Organizacija koja e politi~ka

Birokratska organizacija

Organizacija koja pru`a pomo{ na onie koi
imaat najdobri vrski

Organizacija koja e transparentna

Moderna organizacija

Organizacija koja ima mnogu kancelarii vo
celata zemja

Organizacija koja e nezavisna

Organizacija koja e nevladina

Organizacija koja e neutralna, nepristrasna

Organizacija vo koja {to mo`e da ~lenuva
sekoj

Organizacija na koja sekoj mo`e da se potpre

Organizacija koja reagira navremeno koga e
potrebno

Organizacija isklu~ivo posvetena na pru`awe
pomo{ na onie na koi im e potrebna

  Potpolno se soglasuvam

  Donekade se soglasuvam

  Donekade ne se soglasuvam

  Voop{to ne se soglasuvam

  Ne znae

Активности на Црвениот Крст на Македонија
П7. Ве молам кажете ми во која мера се согласувате или не се согласувате со секоја од следните изјави

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“



Мислење за организацијата w_18
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6

4

10

15

33

39

36

39

46

40

57

48

46

54

7

13

23

24

32

33

37

40

33

40

23

39

42

38

Organizacija koja e religiozna

Organizacija koja e politi~ka

Birokratska organizacija

Organizacija koja pru`a pomo{ na onie koi
imaat najdobri vrski

Organizacija koja e transparentna

Moderna organizacija

Organizacija koja ima mnogu kancelarii vo
celata zemja

Organizacija koja e nezavisna

Organizacija koja e nevladina

Organizacija koja e neutralna, nepristrasna

Organizacija vo koja {to mo`e da ~lenuva
sekoj

Organizacija na koja sekoj mo`e da se potpre

Organizacija koja reagira navremeno koga e
potrebno

Organizacija isklu~ivo posvetena na pru`awe
pomo{ na onie na koi im e potrebna

  Potpolno se soglasuvam

  Donekade se soglasuvam

Активности на Црвениот Крст на Македонија
П7. Ве молам кажете ми во која мера се согласувате или не се согласувате со секоја од следните изјави

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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Извори на финансирање на 
„Црвен Крст“
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Извори на финансирање на Црвен Крст
P8   Spored va{e mislewe, kako se finansira Crveniot Krst na R. Makedonija?

16%

1%

14%

17%

17%

22%

23%

24%

33%

41%

48%

Ne znae

Odbiva da odgovori

So proda`ba na po{tenski ~estitki i razglednici

Od partnerska sorabotka so kompanii i ostanati
subjekti

So pomo{ na me|unarodni organizacii, lu|e

Od dr`avata

Od strana na biznis lu|e

So pomo{ na ~lenarina

So donacii od strana na drugi organizacii na CK od
svetot

So pomo{ na individualni donacii

So pomo{ na fondacii

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

Можност за 
повеќе одговориИзвори на финансирање на Црвен Крст

 48% од испитаниците кои знаат за Црвен Крст во највисок процент сметаат дека извор на 
финансирање на Црвен Крст е со помош на фондации, 41% со индивидуални донации итн

 16% не знаат од како се финансира Црвениот крст
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Извори на финансирање на Црвен Крст
P9   Spored vas, dali donaciite (pari~nite sredstva i humanitarnata pomo{) koi se dadeni na Crveniot Krst

na R. Makedonija se koristat za vistinskata namena?

13%

2%

7%

36%

42%

Ne znae

Odbiva da odgovori/ bez odgovor

Ne, sekoga{ se koristat za drugi nameni

Ponekoga{ se koristat za vistinskata namena

Da, sekoga{ se koristat za vistinskata namena

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

Користење на донираните средства од страна на е на Црвен Крст

 42% од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст сметаат дека донациите (паричните 
средства и хуманитарната помош) кои се дадени на Црвениот Крст на Р Македонија секогаш се 
користат за вистинската намена. 

 Кумулатив на категоријата „Секогаш се користат за вистинската намена“ со категорија 
„Понекогаш се користат за други намени“  дава  вредност од 78% (испитаници кои имаат 
позитивно мислење за трошењето на донациите од страна на Црвениот Крст) 

 7% сметаат дека донираните средства секогаш се користат за други намени

78%
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Фактори кои влијаат за соработка 
со хуманитарна организација
(сите испитаници)
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Фактори кои влијаат за соработка со невладина 
хуманитарна организација
P10_.. Koi od slednive tvrdewa imaat ili bi imale vlijanie na va{ata odluka za sorabotka so nevladina

humanitarna organizacija?

18%

7%

2%

15%

16%

25%

33%

38%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Drugo

Prethodno iskustvo vo donirawe ili sorabotka so
humanitarnata organizacija

Upornosta na humanitarnata organizacija  vo
obezbeduvawe na donacii

Li~ni kontakti so pretstavnici na humanitarnata
organizacija

Javniot ugled na humanitarnata organizacija

Stepenot na informiranost za aktivnostite na
humanitarnata organizacija

База: 800 (Сите испитаници)

Фактори кои влијаат за соработка со хуманитарна организација

 Степенот на информираност (38%) и јавниот углед (33%) се најмногу споменати фактори од 
сите испитаници кои имаат или би имале влијание врз одлуката на граѓаните за соработка со 
невладина организација

Можност за 
повеќе одговори
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Целни групи за кои би донирале парични средства
P11_... Za koi celni grupi bi bile motivirani da donirate pari~ni sredstva?

1%

1%

8%

30%

31%

41%

44%

45%

48%

66%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Drugo

Begalci i raseleni lica

Postari lica

Hendikepirani lica

Socijalni slu~ai

Bolni i povredeni

@rtvi na prirodni katastrofi

Sira~iwa i samohrani majki

База: 800 (Сите испитаници)

Целни групи за кои би донирале парични средства

 Сирачиња и самохрани мајки (66%) е најмногу спомената целна група за кои испитаниците би 
донирале парични средства. Потоа следат „Жртви на природни катастрофи“, „Болни и 
повредени,„Социјални случаи“ итн

Можност за 
повеќе одговори
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Целни групи за кои би донирале парични средства
P11_... Za koi celni grupi bi bile motivirani da donirate pari~ni sredstva?

База: 800 (Сите испитаници)

Целни групи за кои би донирале парични средстваМожност за 
повеќе одговори

МОЖНОСТ ЗА
ПОВЕЌЕ ОДГОВОРИ

Вардар-
ски
%

Источен
%

Југо-
западен

%

Југои-
сточен

%

Пелаго-
Ниски

%
Полошки

%

Северо-
источен

%
Скопски

%
Тотал

%

Sira~iwa i samohrani majki 77 60 66 51 56 75 68 67 66

@rtvi na prirodni katastrofi 64 49 48 36 58 31 52 50 48

Bolni i povredeni 75 64 48 41 48 23 51 41 45

Socijalni slu~ai 66 34 51 33 41 41 37 48 44

Hendikepirani lica 69 37 50 23 36 25 49 46 41

Postari lica 48 32 36 21 28 21 41 32 31

Begalci i raseleni lica 55 13 36 20 20 25 34 33 30

Drugo 8 3 10 6 6 13 9 7 8

Odbiva da odgovori 0 1 2 4 0 1

Ne znae 1 4 5 1 1 0 1

Total 463% 292% 345% 237% 301% 256% 346% 325% 315%

 Двете целни групи кои во повисок процент се споменати во секој регион се маркирани
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Донации во 
Црвениот Крст
(испитаници кои знаат за Црвен Крст)
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Донации во Црвениот Крст
P12   Spored va{eto mislewe kolku efikasno Crveniot Krst na Republika Makedonija gi upotrebuva donaciite

nameneti za pomo{ na najzagrozenite?

17%

0%

1%

6%

43%

32%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Potpolno neefikasno

Delumno neefikasno

Delumno efikasno

Mnogu efikasno

Колку ефикасно Црвениот Крст на Р Македонија ги употребува 
донациите наменети за помош на најзагрозените

 Една третина (32%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст на Р Македонија сметаат 
дека донациите Црвениот Крст многу ефикасно ги употребува

 Кумулатив на „Многу ефикасно“ + „Делумно ефикасно“ покажува дека две третини (75%) од 
овие испитаници имаат позитивно мислење дека донациите ефикасно се употребуваат

75%
Позитивно 
мислење

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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Донации во Црвениот Крст
P13   Dali vie li~no ili va{eto doma}instvo nekoga{ ste dale nekoja donacija za Crveniot Krst na Republika

Makedonija?

P13a_.. Za koj povod ja dadovte donacijata na Crveniot Krst na Republika Makedonija?

Донација во Црвениот крст

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

58%

38%

4%

 Da

 Ne

 Odbiva, Ne znae

27%

50%

55%

Kampawa

Akcija

Bez povod

Можност за 
повеќе одговори

Повод за кој дадовте
донација  во Црвениот крст

База: 435 испитаници кои 
донирале во  Црвениот Крст 
на Р Македонија

 Повеќе од половина (58%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст донирале во Црвениот Крст 

 55% од оние кои донирале во Црвениот Крст, донирале без посебен повод, половина (50%) по повод 
некоја акција, а 27% по повод некоја кампања
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Донации во Црвениот Крст
P13   Dali vie li~no ili va{eto doma}instvo nekoga{ ste dale nekoja donacija za Crveniot Krst na Republika

Makedonija?

P13b_.. Dali donacijata be{e vo pari~ni sredstva ili drug vid na pomo{?

Донација во Црвениот крст

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

47%

75%

Pari~ni sredstva

Drug vid na pomo{

Можност за 
повеќе одговори

Каква донација е дадена во 
Црвениот Крст

База: 435 испитаници кои 
донирале во  Црвениот Крст 
на Р Македонија

 Три четвртини (75%) од оние кои донирале во Црвениот Крст, 
донирале во „Друг вид на помош“ а скоро половина (47%) во вид на 
парични средства

 Една петтина (21%) од оние кои донирале во Црвениот Крст, донирале 
и парични средства и друг вид на помош

58%

38%

4%

 Da

 Ne

 Odbiva, Ne znae
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Донации во Црвениот Крст
P13   Dali vie li~no ili va{eto doma}instvo nekoga{ ste dale nekoja donacija za Crveniot Krst na Republika

Makedonija?

P13c   Zo{to vie li~no ili va{eto doma}instvo ne ste dale nekoja donacija za Crveniot Krst na Republika

Makedonija

Донација во Црвениот крст

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

8%

4%

3%

11%

19%

56%

Ne znae

Odbiva da odgovori/ bez
odgovor

Vladata e taa koja treba da ja
pomaga rabotata na C.K

Ne veruvam deka pravilno bi
bilo iskoristeno

Nikoj ne pobaral od mene

Ne sum bil vo sostojba da
podaram ne{to

Причина зошто не донирале  
во Црвениот Крст

База: 285 испитаници кои 
не донирале во  Црвениот 
Крст на Р Македонија

 Како главна причина зашто испитаниците не донирале, се наведува 
„Не сум бил во состојба да подарам нешто“ (56%) 

58%

38%

4%

 Da

 Ne

 Odbiva, Ne znae
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Преферирани начини за донација во Црвениот Крст
P14_.. Dokolku vie ili va{eto doma}instvo bi sakale da donirate vo Crveniot Krst na koj na~in bi go 

napravile toa?

Преферирани начини за 
донација во Црвениот крст

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

 Околу две третини (64%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст 
би донирале помош во стоки, а 38% во вид на парични средства

 Една четвртина (24%) од оние кои би сакале да донираат во Црвениот 
Крст, би донирале и парични средства и друг вид на помош

6%

7%

5%

38%

64%

Ne znae

Odbiva

Ne sakam da doniram vo
humanitarni organizacii

Pari~na pomo{

Pomo{ vo stoki
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Преферирани начини за донација во Црвениот Крст
P14_.. Dokolku vie ili va{eto doma}instvo bi sakale da donirate vo Crveniot Krst na koj na~in bi go 

napravile toa?

P14b   Kako bi ja realizirale ovaa donacija vo stoki za Crveniot Krst na R. Makedonija?

Преферирани начини за 
донација во Црвениот крст

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

 Околу две третини (65%) од испитаниците кои би донирале помош 
во стоки во Црвениот Крст би го сториле тоа директно во 
просториите на Црвениот Крст, а 28% би преферирале контејнери 
за донација на облека

6%

7%

5%

38%

64%

Ne znae

Odbiva

Ne sakam da doniram vo
humanitarni organizacii

Pari~na pomo{

Pomo{ vo stoki

Преферирани начини за 
донација во стоки во 

Црвениот крст

2%

0%

0%

2%

2%

28%

65%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Donirawe krv

Sobirni punktovi

Drug na~in

Kontejneri za donacija na
obleka

Direktno vo prostoriite
na Crveniot Krst

База: 477 испитаници кои би 
донирале во стоки во Црвениот 
Крст на Македонија
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Преферирани начини за донација во Црвениот Крст
P14_.. Dokolku vie ili va{eto doma}instvo bi sakale da donirate vo Crveniot Krst na koj na~in bi go 

napravile toa?

P14a   Kako bi donirale pari~na pomo{ vo Crveniot Krst na Republika Makedonija?

Преферирани начини за 
донација во Црвениот крст

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

 Повеќе од половина (59%) од испитаниците кои би донирале 
парични средства во Црвениот Крст би донирале преку мобилни 
донаторски телефони

 Преку сметка за донација би донирал околу една четвртина 
(26%) од испитаниците кои би донирале парична помош

6%

7%

5%

38%

64%

Ne znae

Odbiva

Ne sakam da doniram vo
humanitarni organizacii

Pari~na pomo{

Pomo{ vo stoki

Преферирани начини за 
донација на парични средства 

во Црвениот крст

7%

3%

2%

3%

26%

59%

Ne znae

Drug na~in

Preku Onlajn donacija

Li~no vo Crven Krst

Preku smetka za donacija

Preku mobilni
donatorski telefoni

База: 288 испитаници кои би 
донирале парични средства во 
Црвениот Крст на Македонија
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Примање помош од Црвениот 
Крст на Р Македонија

42



43

Примање помош од Црвениот Крст на Р Македонија
P15   Dali vie ili nekoj ~len od va{eto doma}instvo nekoga{ primil pomo{ od Crveniot Krst na Republika

Makedonija?

P16   Kako bi go ocenile kvalitetot na pomo{ta {to ja primivte od Crveniot Krst na skala od 1 do 5 (kade 1 -

Slab i 5 - Odli~en)?

Дали примиле помош
од Црвениот крст

1%

2%

89%

7%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Ne

Da

 7% од испитаниците кои знаат за 
Црвениот Крст изјавуваат дека тие или 
некој член од нивното домаќинство 
некогаш примиле помош од Црвениот Крст 
на Р Македонија

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

Оценка за квалитетот на 
примената помош од 

Црвениот Крст

7%

3%

2%

3%

26%

  Ne znae

  Slab

  Dobar

  Mnogu dobar

  Odli~en

Средна оценка

4.0

 Просечна оценка на квалитетот на 
примената помош на мерна скала 
1-5 изнесува 4.0

База: 55 испитаници кои 
примиле помош од Црвениот 
Крст на Р Македонија“
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Вклучување во активности на 
Црвениот Крст на Р Македонија
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Вклучување во активности на Црвениот Крст 
P17   Dali bi sakale ili ne bi sakale da se vklu~ite vo nekoi aktivnosti na Crveniot Krst na Republika

Makedonija?

P17a   Dali nekoga{ dosega ste se vklu~ile vo aktivnostite na Crveniot Krst na R. Makedonija kako volonter?

Вклучување во активности на 
Црвениот Крст 

3%

2%

43%

34%

17%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Ne sum razmisluval za toa

Ne sakam da se vklu~am

Da bi sakal

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

Дали биле некогаш вклучени  во 
активностите на Црвениот Крст 

0%

86%

14%

Odbiva, Ne znae

Ne

Da

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

 17% од испитаниците кои знаат за Црвениот 
Крст декларативно изјавуваат дека би сакале 
да се вклучат во активностите на Црвениот 
Крст на Р Македонија

 14% од испитаниците кои знаат за Црвениот 
Крст изјавуваат дека некогаш досега биле 
вклучени во  активностите на Црвениот Крст 
на Р Македонија како волонтер
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Вклучување во активности на Црвениот Крст 
P17   Dali bi sakale ili ne bi sakale da se vklu~ite vo nekoi aktivnosti na Crveniot Krst na Republika

Makedonija?

P17a   Dali nekoga{ dosega ste se vklu~ile vo aktivnostite na Crveniot Krst na R. Makedonija kako volonter?

Вклучување во активности на 
Црвениот Крст 

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

Причини зашто досега не се 
вклучиле во активностите на 

Црвениот Крст 

17%

4%

8%

23%

25%

41%

Drugo

Drugi obvrski/aktivnosti

Poradi starost/hendikep

Ne sum imal
mo`nost/prilika

Ne znae na koj na~in/ ne e
informiran

Nemam vreme

База: 77 испитаници кои би сакале да се 
вклучат но порано не биле вклучени во 
активностите на  Црвениот Крст

 Испитаниците кои би сакале да се вклучат во активностите 
на Црвениот Крст и порано не биле вклучени како главна 
причина зашто не се вклучиле наведуваат:

 Немам време (41%)
 Не знае на кој начин/ не биле информирани (25%)
 Немале прилика (23%)

3%

2%

43%

34%

17%

Ne znae

Odbiva da odgovori

Ne sum razmisluval za toa

Ne sakam da se vklu~am

Da bi sakal
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Мобилните тимови на Црвениот 
Крст и помошта која ја дава
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Подготвеност на мобилните тимови на Црвениот Крст
P18. Какво е вашето мислење за подготвеноста на обучените мобилни тимови на Црвениот Крст да
одговори во итни ситуации?

Мислење за подготвеност на
обучените мобилни тимови

 Скоро четири петини (81%) од испитаниците имаат позитивно мислење за 
подготвеноста на обучените мобилни тимови на Црвениот Крст.

16%

1%

2%

28%

53%

Ne znae

Negativno

Donekade negativno

Donekade pozitivno

Pozitivno

81%
Позитивно 
мислење

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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Помошта која ја дава Црвениот Крст
P19. Какво е вашето мислење за работата на Црвениот Крст во помошта и поддршката на погоденото
население во поплавените региони?

10%

2%

5%

36%

47%

Ne znae

Negativno

Donekade negativno

Donekade pozitivno

Pozitivno

 Околу четири петини од испитаниците (83%) имаат позитивно мислење за работата на 
Црвениот Крст во помошта и поддршката на погоденото население во поплавените региони

 Негативно мислење имаат околу 7%

Мислење за работата на Црвениот 
Крст во поплавените региони

83%
Позитивно 
мислење

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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Помошта која ја дава Црвениот Крст
P20. Како би го оцениле квалитетот на хуманитарната помош која Црвениот Крст им ја пружи на
погоденото население во поплавените региони?

14%

2%

6%

29%

29%

19%

Ne znae

Slab

Dovolen

Dobar

Mnogu dobar

Odli~en

 Поголем дел од испитаниците квалитетот на хуманитарната помош која 
Црвениот Крст им ја пружи на погоденото население во поплавените региони 
ја оцени како позитивна, со средна оценка  3.7 на мерна скала од 1-5 

Мислењето за работата на Црвениот 
Крст во поплавените региони

Средна оценка

3.7

Мерна скала
1-5 како во училишниот систем

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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Помошта која ја дава Црвениот Крст
P21. Какво е вашето мислење за улогата на Црвениот Крст во справувањето со мигрантската криза во
Република Македонија?

18%

3%

4%

31%

23%

20%

Ne znae

Negativno

Donekade negativno

Nitu negativno nitu
pozitivno

Donekade pozitivno

Pozitivno

 Скоро половина (43%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст имаат 
позитивно мислење за улогата на Црвениот Крст во справвањето со 
мигрантската криза

Мислење за улогата на Црвениот Крст во 
справувањето со мигрантската криза

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

43%
Позитивно 
мислење



11
Присутност на Црвениот Крст во 
медиумите
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22%

52%

20%

28%
12%

25%

19%

скопски

12%

источен

североисточен

југозападен

полошки

пелагониски

вардарски

југоисточен

 23% од сите испитаници кои знаат 
за Црвениот Крст виделе/ 
слушнале некакви активности на 
Црвениот Крст во последните 3 
месеци

 Во вардарскиот регион најголем 
процент од испитаниците (52%) 
изјавиле дека слушнале/виделе 
активности на Црвениот Крст во 
последните 3 месеци 

Присутност на Црвениот Крст во медиумите
P22. Дали во последните три месеци сте слушнале/ виделе нешто во врска со активностите на Црвениот
Крст на Република Македонија?

Дали сте слушнале/виделе некакви активнисти 
на Црвениот Крст во последните 3 месеци

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“
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4%

5%

8%

13%

22%

32%

35%

69%

Vo dnevniot pe~at

Na radio

Veb strana

Pamfleti ili bro{uri

Slu{nal od rodnini ili prijateli

Socijalni mre`i

Terenski aktivnosti

Televizija

База: 170 (Испитаници кои 
слушнале/виделе активности на Црвениот 
Крст во последните три месеци)

 Најголем дел од испитаниците изјавуваат дека слушнале/виделе нешто во 
врска со активностите на Црвениот Крст на Република Македонија во 
последните три месеци на телевизија (69%)

Можност за 
повеќе одговори

Присутност на Црвениот Крст во медиумите 
P22а. Каде во последните три месеци сте слушнале/ виделе нешто во врска со активностите на 

Црвениот Крст на Република Македонија?

Каде сте слушнале/виделе за активнистите на 
Црвениот Крст во последните 3 месеци
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 Најголем дел од испитаниците во скоро сите региони (освен во Североисточен) 
изјавуваат дека слушнале/виделе нешто во врска со активностите на Црвениот Крст 
на Република Македонија во последните три месеци на телевизија

 Во североисточниот регион во највисок процент се споменати теренските активности 
на Црвениот Крст (74%)

Можност за 
повеќе одговори

Присутност на Црвениот Крст во медиумите 
P22а. Каде во последните три месеци сте слушнале/ виделе нешто во врска со активностите на 

Црвениот Крст на Република Македонија?

Каде сте слушнале/виделе за активнистите на 
Црвениот Крст во последните 3 месеци

МОЖНОСТ ЗА ПОВЕЌЕ 
ОДГОВОРИ

Вардар-
ски
%

Источен
%

Југо-
западен

%

Југо-
источен

%

Пелаго-
ниски

%
Полошки

%

Северо-
источен

%
Скопски

%
Тотал

%

Televizija 95 77 95 65 51 53 26 58 69

Terenski aktivnosti 61 26 42 29 9 33 74 22 35

Socijalni mre`i 53 19 30 17 41 18 35 32

Slu{nal od rodnini ili 

prijateli
59 18 42 4 19 6 22

Pamfleti ili bro{uri 46 23 20 1 13

Veb strana 19 11 10 15 3 8

Na radio 24 7 1 5

Vo dnevniot pe~at 14 11 6 2 1 4

Total 371% 185% 220% 115% 122% 152% 100% 127% 189%

База: 170 (Испитаници кои 
слушнале/виделе активности на Црвениот 
Крст во последните три месеци)
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Присутност на Црвениот Крст во медиумите 
P23. Каков е вашиот впечаток за тоа како активностите на Црвениот Крст на Р. М. се прикажуваат во
медиумите?

19%

1%

3%

34%

42%

Ne znae

Negativno

Donekade negativen

Donekade pozitiven

Pozitiven

 Околу три четвртини (76%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст 
имаат позитивен впечаток за тоа како активностите на Црвениот Крст се 
прикажуваат во медиуите

Впечатокот за прикажување 
на активностите на

Црвениот Крст во медиумите

База: 749 испитаници кои знаат 
за „Црвен Крст на Македонија“

76%
Позитивно 
мислење
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Кратко резиме
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Кратко резиме (1):
 „Црвен Крст на Македонија“ е во највисок процент прво спомената хуманитарна организација во Р 

Македонија, во највисок процент прво спомената хуманитарна организација во југоисточниот 

регион (56%), а најмалку во североисточниот (17%) и полошкиот регион (18%)

 Црвениот Крст на Македонија е севкупно спонтано спомената од 36.2% од сите испитаници
 „Црвен Крст на Македонија“ е во највисок процент спонтано спомената хуманитарна организација 

во пелагонискиот регион (63%), а најмалку севкупно спонтано спомената во североисточниот 
регион (17%).

 Испитаниците со повисоко образование во повисок процент знаат за Црвениот Крст на Р. 
Македонија

 Етничките македонци во повисок процент (49%) се спонтано свесни за Црвениот Крст, во однос на 
етничките албанци (11%) и другите националности (14%).

 Спонтаната свесност за Црвениот Крст на Р Македонија е повисока во урбаните средини (45%) во 
однос на руралните (25%)

 94% од граѓаните на Македонија знаат за хуманитарната организација „Црвен Крст на Р. 
Македонија“

 13% се добро запознаени со активностите на Црвениот Крст
 Малку повеќе од една третина (37%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст на Македонија 

изјавиле дека не се запознаени со активностите на организацијата. 

 Две третини (66%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст на Македонија имаат позитивно 

мислење за ораганизацијата, околу една четвртина (24%) имаат неутрално мислење, а само 3 

проценти  имаат негативно мислење. 

 Хуманитарната помош е застапена во најголем процент (89%) во перцепцијата на граѓаните како 

активност која ја извршува Црвениот Крст на Македонија

 Според мислењето на испитаниците, како најчесто споменувани социјални групи кои се опфатени 

при реализација на програмските активности на Црвениот Крст се наведуваат  “Социјални случаи“ 

(60%) и “Жртви на природни катастрофи“ (59%)
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Кратко резиме (2):

 48% од испитаниците кои знаат за Црвен Крст во највисок процент сметаат дека извор на 
финансирање на Црвен Крст е со помош на фондации, 41% со индивидуални донации итн

 16% не знаат од како се финансира Црвениот крст
 ПЕРЦЕПЦИЈА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ- КУМУЛАТИВ (ПОТПОЛНО + ДОНЕКАДЕ):

 92% Пружа помош каде треба
 88% Реагира навремено
 87% Секој може да се потпре
 80% Секој може да членува
 79%  Невладина организација
 78%  Не е религиозна организација
 72%  Не е политичка организација

 42% од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст сметаат дека донациите (паричните средства и 
хуманитарната помош) кои се дадени на Црвениот Крст на Р Македонија секогаш се користат за 
вистинската намена. 

 Кумулатив на категоријата „Секогаш се користат за вистинската намена“ со категорија „Понекогаш 
се користат за други намени“  дава  вредност од 78% (испитаници кои имаат позитивно мислење за 
трошењето на донациите од страна на Црвениот Крст) 

 7% сметаат дека донираните средства секогаш се користат за други намени
 Степенот на информираност (38%) и јавниот углед (33%) се најмногу споменати фактори од сите 

испитаници кои имаат или би имале влијание врз одлуката на граѓаните за соработка со невладина 
организација

 Една третина (32%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст на Р Македонија сметаат дека 
донациите Црвениот Крст многу ефикасно ги употребува

 Повеќе од половина (58%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст донирале во Црвениот Крст 

 55% од оние кои донирале во Црвениот Крст, донирале без посебен повод, половина (50%) по 
повод некоја акција, а 27% по повод некоја кампања

 Три четвртини (75%) од оние кои донирале во Црвениот Крст, донирале во „Друг вид на помош“ а 
скоро половина (47%) во вид на парични средства
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Кратко резиме (3):
 Како главна причина зашто испитаниците не донирале, се наведува „Не сум бил во состојба да 

подарам нешто“ (56%) 
 Околу две третини (64%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст би донирале помош во 

стоки, а 38% во вид на парични средства
 Една четвртина (24%) од оние кои би сакале да донираат во Црвениот Крст, би донирале и парични 

средства и друг вид на помош
 Околу две третини (65%) од испитаниците кои би донирале помош во стоки во Црвениот Крст би го 

сториле тоа директно во просториите на Црвениот Крст, а 28% би преферирале контејнери за 
донација на облека

 Повеќе од половина (59%) од испитаниците кои би донирале парични средства во Црвениот Крст 
би донирале преку мобилни донаторски телефони

 Преку сметка за донација би донирал околу една четвртина (26%) од испитаниците кои би 
донирале парична помош

 7% од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст изјавуваат дека тие или некој член од нивното 
домаќинство некогаш примиле помош од Црвениот Крст на Р Македонија. Просечна оценка на 
квалитетот на примената помош на мерна скала 1-5 изнесува 4.0

 17% од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст декларативно изјавуваат дека би сакале да се 
вклучат во активностите на Црвениот Крст на Р Македонија

 Испитаниците кои би сакале да се вклучат во активностите на Црвениот Крст и порано не биле 
вклучени како главна причина зашто не се вклучиле наведуваат:

 Немам време (41%)
 Не знае на кој начин/ не биле информирани (25%)
 Немале прилика (23%)

 Скоро четири петини (81%) од испитаниците имаат позитивно мислење за подготвеноста на 
обучените мобилни тимови на Црвениот Крст.

 Околу четири петини од испитаниците (83%) имаат позитивно мислење за работата на Црвениот 
Крст во помошта и поддршката на погоденото население во поплавените региони. Негативно 
мислење имаат околу 7%

 Скоро половина (43%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст имаат позитивно мислење за 
улогата на Црвениот Крст во справвањето со мигрантската криза
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Кратко резиме (4):

 Во вардарскиот регион најголем процент од испитаниците (52%) изјавиле дека слушнале/виделе 
активности на Црвениот Крст во последните 3 месеци 

 Најголем дел од испитаниците изјавуваат дека слушнале/виделе нешто во врска со активностите на 
Црвениот Крст на Република Македонија во последните три месеци на телевизија (69%)

 Најголем дел од испитаниците во скоро сите региони (освен во Североисточен) изјавуваат дека 
слушнале/виделе нешто во врска со активностите на Црвениот Крст на Република Македонија во 
последните три месеци на телевизија. Во североисточниот регион во највисок процент се споменати 
теренските активности на Црвениот Крст (74%)

 Околу три четвртини (76%) од испитаниците кои знаат за Црвениот Крст имаат позитивен впечаток 
за тоа како активностите на Црвениот Крст се прикажуваат во медиуите



БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВНИМАНИЕТО
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