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OSNOVNI PRINCIPI 
NA DVI@EWETO

H U M A N O S T

Me|unarodnoto dvi`ewe na Crveniot krst i
Crvenata polumese~ina nastana kako rezultat na
`elbata da im se pomogne na ranetite na bojnoto
pole i toa bez bilo kakva pristrasnost, kako i da
go spre~i i olesni ~ovekovoto stradawe sekoga{
koga e toa mo`no. Celta na dvi`eweto e da go
za{titi `ivotot i zdravjeto i da go po~ituva
~ovekot. Promovira zaedni~ko razbirawe, prija-
telstvo, sorabotka i traen mir me|u site lu|e.

N E P R I S T R A S N O S T

Ne pravi diskriminacija vrz osnova na nacional-
na, rasna, verska i klasna pripadnost ili
politi~ko ubeduvawe. Nastojuva da gi olesni
stradawata na poedincite, vodej}i se isklu~ivo od
nivnite potrebi, no davaj}i prioritet na najitnite
slu~ai.

N E U T R A L N O S T

Za da ja u`iva doverbata na site, dvi`eweto ne
smee da zavzema strana od politi~ka. rasna, ver-
ska ili ideolo{ka priroda.

N E Z A V I S N O S T  

Dvi`eweto e nezavisno. Nacionalnite dru{tva
iako deluvaat kako dopolnenie na humanitarnite
slu`bi na vladite i se predmet na reguliraws na
nacionalnoto zakonodavstvo, moraat da ja
za~uvaat avtonomnosta za da mo`at da dejstvuvaat
vo sekoe vreme, soglasno so principite na
Dvi`eweto.

D O B R O V O L N A  S L U @ B A

Toa e dvi`ewe za davawe na dobrovolna pomo{ koe
ne e inspirirano od materijalni pobudi.

E D I N S T V O  

Vo edna dr`ava mo`e da ima samo edno nacional-
no dru{tvo na Crveniot krst ili Crvenata polu -
mese~ina. Mora da bide otvoreno za site i da ja
izvr{uva svojata humanitarna rabota na celata
teritorija vo zemjata. 

U N I V E R Z A L O S T

Me|unarodnoto Dvi`ewe na Crveniot krst i
Crvenata polumese~ina, vo koe site dru{tva {to
go so~inuvaat imaat ednakov status, odgovornosti
i dol`nosti vzaemno da se pomagaat, deluva vo
celiot svet.

KOJ E VOLONTER VO CRVENIOT KRST?
Volonter na Crveniot krst e lice rakovodeno od svojata slobod-

na `elba da obavuva volonterska dejnost so koja }e pridonesuva za podobru-
vawe na `ivotot na ranlivoto naselenie.

Rabotata na volonterot e bez finansiski i materijalen na do mes -
tok i se temeli vrz osnovnite principi na Crveniot krst i Crvenata polu -
mese~ina.

VIE MO@ETE DA DONESETE PROMENI
Blagodarenie na humanosta na lu|eto, Crveniot krst pomaga za

podobruvawe na `ivotot na ranlivoto naselenie (lica koi `iveat vo te{ki
ekonomski i socijalni uslovi).

Ako Vie sakate da go dadete Va{iot pridones vo doniraweto ili
volonterskoto anga`irawe Ve molime da kontaktirate so kancelarijata na
Crveniot krst vo Va{ata op{tina.

ZO[TO TREBA DA BIDETE VOLONTER NA
CRVENIOT KRST?

Da bidete del od Me|unarodnoto humanitarno dvi`ewe i na uni-
verzalnata humanitarna misija.

Da gi realizirate va{ite prirodni aspiracii za solidarnost i
humanost.

Da pridonesete za podobruvawe na ranlivoto naselenie i nivna
podobra idnina.

Da imate kontakt so razli~ni lu|e, da bidete del od novi prija-
telstva i razmena na iskustva.

Da gi zgolemite va{ite kapaciteti, ili da gi razviete Va{ite
komunikaciski sposobnosti preku sredbi, kursevi i seminari {to
Crveniot krst gi organizira.

Da obezbedite podobra idnina za Vas, podobro mesto vo
op{testvoto i li~no usovr{uvawe preku steknatoto iskustvo.

Krajna cel na Crven krst na grad Skopje e
podobruvawe na `ivotot na ranlivite
kategorii lica i promovirawe na human-
ite vrednosti i humanitarnoto pravo.

Strate{ki celi na Crven krst na grad
Skopje: 

L Promovirawe na Osnovnite 
principi i humanite vrednosti na 
Dvi`eweto na Crveniot krst i   
Crvenata polumese~ina 

L Podgotvenost i deluvawe pri 
katastrofi

L Obezbeduvawe na humanitarna i 
socijalna pomo{ na naselenieto

L Zdravstvena gri`a preku za{tita na 
`ivotot, zdravjeto i ~ovekovoto 
dostoinstvo

L Po~it kon lu|eto, nediskriminira-
nost vrz osnova na nacionalna 
pripadnost, rasa, pol, versko ili 
politi~ko ubeduvawe

L Razvivawe i masovnost na 
volonterskata slu`ba

M I S I J A

POSETETE JA NA[ATA VEB STRANA

www.redcross.org.mk/sko
POSETETE JA NA[ATA VEB STRANA
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Crven krst na grad
Skopje

Suzana Tuneva
Paunovska
Sekretar na Crven

krst na grad Skopje

2005 godina koja e na zaminu-
vawe za nas vo Crven krst pretstavu-
va{e godina kade dojde do izraz inici-
jativata za podobro funkcionirawe
na organizacijata ,godina kade domini-
raa pra{awa povrzani so program-
skite i razvojni tendencii na
Crveniot krst so poseben osvrt na
najnovite trendovi vo oblasta na
raboteweto. Godina koja go odbele`a
60 godi{niot raste` na Gradskata
Organizacija ,jubilej so koj se
gordeeme, vreme koga gi sumiravme
na{ite dosega{ni rezultati i gi
postavivme osnovite za narednite pro-
gramski ostvaruvawa. Vo 60 godi{noto
plodno deluvawe na CK na grad Skopje
se vgradeni zaslugite i pridonesot na
na moite prethodnici, na golema armi-
ja volonteri od site OOCK vo Skopje
kako i profesionalno anga`iranite
lica. Delata na plejadata humani lu|e
}e zboruvaat za raste`ot na humanata
organizacija na Crven krst  i }e bidat
pottik deka i vo idnina za sekoj od nas
ima nade`.

60 GODINI 
RASTE@ NA

HUMANOSTA I 
SOLIDARNOSTA

Niz site ovie godini na pos-
toewe na organizacijata, so pravo taa
go nosi epitetot “svetilnik na
humanosta”,koj so najgolema sila ne
potsetuva na na{ata zaedni~ka obvrska
da se gri`ime edni za drugi. Svesni
deka silata ne e vo poedinecot tuku vo
zaedni{tvoto, nie gradime mostovi na
sorabotka so organizaciite na Crven
krst vo regionot okolu nas, pa i
po{iroko. Nikoga{ i vo nikoe vreme,
kako i vo izminatite 60 godini, nema
da zatai humanosta i solidarnosta na
gradot Skopje.Na{ite aktivisti,
volonteri, aktivnosta vo organizacija-
ta ne ja prifa}aat samo kako misija,
tuku i kako del od nivniot `ivot.

Denes Crven krst na grad
Skopje e {iroko razviena i programs-
ki sovremena organizacija, koja neguva
visoki standardi na organizirawe.
Godinata zad nas }e ni poslu`i kako
pottik i motivacija i vo idnina da
rabotime kon zbogatuvawe na na{ite
programski opredelbi i so zaedni~ki
sili da prodol`ime da `neeme uspesi.

So osobeno zadovolstvo,
Crveniot krst na grad Skopje Vi go
pretstavuva Izve{tajot za rabota i
finansoviot izve{taj za 2006 godi-
na. 

Bi sakale zaedno so Vas, da gi
spodelime rezultatite od na{ite
realizirani programski aktivnosti i
bi ja iskoristile ovaa mo`nost zaed-
ni~ki da gi prosledime programskite
aktivnosti vo najrazli~nite segmenti
na na{eto rabotewe, so cel slednata
godina da bideme {to pouspe{ni.
U{te edna uspe{no zavr{ena godina e
zad nas. Svesni deka uspeavme da real-
izirame vo celost i pove}e od plani-
ranite aktivnosti, no i da nau~ime da
gi nadmineme slabostite.

Izminatata godina be{e mnogu
zna~ajna za nas odbele`uvaj}i go 60
godi{niot jubilej i dobivaweto na 13
Noemvriskata nagrada, najvisoko priz-
nanie koe go dodeluvaat gradskite
vlasti. Nagradata dojde kako finali -
zacija na se ona {to do sega e
sraboteno, no i na aktivnostite so koi
se odbele`a 2005 godina. Ova e nagrada
koja e mnogu zna~ajna za Crven krst na
grad Skopje, poto~no za volonterite koi
se nadevame deka vo idnina }e gi ima vo
u{te pogolem broj, i zaedni~ki da
izlezeme vo presret na potrebite na
lu|eto i na site onie na koi na{ata
poddr{ka im e najneophodna.

Sakame da izrazime Golema i
Srde~na Blagodarnost za site koi ni
pomognaa vo realizirawe na
Programata za 2005 godina.

So najiskreni `elbi za godina-
ta {to sledi, ispolneta so mnogu uspeh
i dobra sorabotka.

Suzana T.Paunovska
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CRVENIOT KRST NA G
Januari Fevruari Mart

Juli Avgust Septemvri

Ja startuvame Novata godina so
distribucija na humanitarna
pomo{ od gradot Ninberg za
site onie na koi pomo{ta im e
potrebna. 

Vo mesecot na solidarnosta,
paket~iwa so igra~ki i knigi za
decata od socijalno zagrozeni
semejstva, kako del od akcijata
na mladite od Crven krst na grad
Skopje "Podari i pomogni"

Mladite vo poseta na klinikata
"Filip Vtori" i so svoj pri-
dones se vklu~ija vo
odbele`uvawe na nedela na
borba protiv srcevo sadovi
zaboluvawa

Najdobrite u~esnici od PHV
proektot kako i pretstavnici na
izvr{en odbor na mladi na
Crven krst na RM vo sorabotka
so Norve{ki Crven krst,
u~esnici na letniot kamp
"Prijatelstvo bez granici" vo
Struga

Vo perodot Januari - Mart
~lenovi od Edinicata za itni
intervencii (pro~istitelna
stanica za voda) nesebi~no
pru`ija pomo{ na nastradanite
od cunamito vo Indonezija

Centralna manifestacija so
simulacioni ve`bi na grad-
skiot plo{tad vo Skopje, po
povod Svetskiot den na Prvata
pomo{

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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RAD SKOPJE VO 2005
April Maj Juni

Oktomvri Noemvri Dekemvri

Transparentnost, informacii
za na{ite sekojdnevni aktivnos-
ti i adresi kade mo`ete da ne
najdete, seto toa na
www.redcross.org.mk/skopje

60 godini od formirawe na
Crven krst na grad Skopje. 60
godini postoewe i raste`,
jubilej dostoen za po~it i
odbele`uvawe 

‘’Humanosta godini ne poznava’’,
Crven krst na grad Skopje ja
organizira kampawata pod
mototo Site sme nivni deca-da
im pomogneme na starite lica. 

Nov impuls na regionalnata
sorabotka so otvaraweto na
trening centarot za obuka na
Crven krst na grad Skopje
reali ziran so finansiska
poddr{ka na Gr~kata vlada.

Priznanie za nas i za generaci-
ite koi go ostavile svojot beleg
vo organizacijata, 13-to No em -
vriska nagrada, najvisoko priz-
nanie za na{ata socijalno
humanitarna dejnost

400 mladi ~lenovi i privrzani-
ci na Dvi`eweto na Crveniot
krst tradicionalno se vklu~ija
vo Paradata na svetilkite kako
zavr{etok na nedelata za borba
protiv Sidata.

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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O R G A N I Z A C I J A  I  R A Z V O J

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst

So posebna gordost i zadovolstvo }e se navra}ame na izminatata 2005 godina. Godina koja ni
mina vo znakot na proslavata na 60 godi{niot jubilej od formiraweto na Crven krst na grad Skopje ,
godina so brojni aktivnosti, rabotni uspesi i priznanija za mnogubrojnite humanitarni aktivnosti. 

Vo tekot na mesec Maj, na{ata organizacija go odbele`i golemiot i zna~aen jubilej - 60 godi-
ni od formiraweto na Crven krst na grad Skopje. Po toj povod bea pokaneti i prisustvuvaa brojni
dele gacii koi zaedno so nas go odbele`aa {est deceniskiot raste` na Organizacijata. 

Crven krst Ninberg
Crven krst Bukure{t -Sektor 3
Crven krst Oslo
Crven krst Atina
Crven krst Ankara
Crven krst Tirana
Crven krst Sofija
Crven krst Ainbek
Crven krst Belgrad
Crven krst Saraevo
Crven krst Bawa Luka
Crven krst Qubqana

Pokrovitel na sve~enostite be{e gradona~alnikot na grad Skopje g-n Trifun Kostovski. Vo
ramkite na protokolarnite aktivnosti po povod odbele`uvaweto na jubilejot, na 24.05.2005 godina se
odr`a Sve~enata sednica na Sobranieto na Crven krst na grad Skopje vo hotelot “Aleksandar Palas”,
a na 25.05.2005 godina ,vo istiot hotel, se odr`a Sve~enata Akademija.

Nagrada koja dojde kako finalizacija na se ona {to do sega e sraboteno, no i na aktivnostite
so koi se odbele`a 2005 godina e 13 Noemvriskata nagrada, najvisoko priznanie koe go dodeluvaat
gradskite vlasti vo oblasta na humanitarnite aktivnosti. Taa nagrada e obele`je za nas , generaciite
pred nas  i motivira za ponatamo{ni uspesi.

Vo tekot na 2005 godina  5-te Op{tinski Organizacii na Crven krst od teritorijata na grad
Skopje permanentno gi koordiniraa svoite aktivnosti. So toa se postigna nepre~en tek vo planirani -
te programski opredelbi, poddr{ka od Gradskata Organizacija i uspe{no implementirawe na
tekovnite aktivnosti.

Programata za rabota na Crven krst na grad Skopje za 2005 godina se realizira{e vo ramkite
na programskite aktivnosti na stru~nite slu`bi i komisiite . Od tuka proizleze i Izve{tajot za niv-
nata rabota za periodot Januari-Dekemvri 2005 godina, a se izrabotija i Operativnite programi za
2006 godina.

Vo tekot na celata godina, vo ramkite na planiranite sednici i sostanoci se odr`aa:      

LL 2 sednici na sobranieto na Crven krst na grad Skopje; 
5 Sednici na Izvr{niot Odbor na CK; 
22 sostanoci na Stru~nite komisii.

Vo tekot na minatata godina, so svoite aktivnosti posebno se istakna mladinskiot Crven krst
,i be{e niven nositel i implementator.Vo ramkite na kalendarski planiranite akcii se vklu~ija so
mladi volonteri vo odbele`uvawe na Nedelata na borba protiv srcevo sadovi zaboluvawa, Nedelata
na higienizacija, Svetskiot den na CK i Crvenata polumese~ina, Nedelata na borba protiv
Sida,Nedelata na zabozdravstvena za{tita, a so poseben akcent gi istaknuvame Novogodi{nite
akcii vo TC “Ramstor” so dnevniot centar “Poraka”, so mladincite od PHV klubot  vo akcijata “Mladi
za Mladi”, kako i organiziranite pretstavi za  deca od socijalno zagrozeni semejstva pod pokrovitel-
stvo na fondacijata “Mobimak”.

So zavr{uvaweto na 2005 godina, se nadevame deka so tendecijata za novi i pozitivni tekovi
Organizacijata }e ja zbogatuvame kako so novi idei taka i so golem broj mladi entuzijasti i  volonteri.

LL
LL

LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
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Op{tina Karpo{:
138.000 `iteli

( vo ramkite na OO na
Crven krst funkcionira

u~ili{te za stranski
jazici)

Op{tina Kisela Voda: 
180.000 `iteli

( vo ramkite na OO na Crven
krst funkcionira servis za

odr`uvawe na higiena)

Op{tina Gazi Baba: 
102.000 `iteli

(Implementiran proektot za
Zaedni~ki razvoj na zaednicata)

Op{tina ^air: 
120.000 `iteli

(OO na Crven krst so finan-
skiska pomo{ od Badenviten -

Germanija ovozmo`uva
predu~ili{no obrazovanie za 30

deca vo [uto Orizari)

Op{tina Centar: 
85.000 `iteli

(OO na Crven krst so 
najdobri ostvaruvawa vo oblas-

ta na krvodaritelstvoto 
vo poslednite nekolku godini)

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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I N F O R M I R AW E

Preku sredstvata za javno informirawe, pres konferencii i neposredni kontakti so gra|anite
permanentno gra|anite bea informirani za sekojdnevnite aktivnosti na Crveniot krst na grad Skopje.

Soglasno Programata bea izdadeni dva broja na vesnikot Solidaren most.
Veb stranata na Crveniot krst na grad Skopje be{e postojano a`urirana.
Za odbele`uvawe na 60 godi{ninata od formiraweto na Crveniot krst na Skopje i drugi

aktivnosti realizirani vo tekot na godinata, be{e otpe~aten i distribuiran me|u gra|anite propagand-
no informativen materijal. 

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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Marketing i mobilizacija na fondovi

ME\UNARODNA SORABOTKA I INFORMIRAWE
Crveniot krst na Skopje vo izve{tajniot period ostvari zabele`itelna me|unarodna

sorabotka.
Prisustvoto na 12 delegacii na glavni gradovi na odbele`uvaweto na 60 - godi{ninata od

formiraweto na Crveniot krst na Skopje, zboruva za aktivnosta na me|unaroden plan na
Organizacijata. Po protokolarnite aktivnosti, pretsedatelot i sekretarot organiziraa bilateralni
sredbi so sekoja delegacija posebno. Na sredbite konkretno se dogovoreni idnite aktivnosti.

Na pokana od Crveniot krst na Nirnberg, tri~lena delegacija predvodena od pretsedatelot ja
realiziraa posetata.

Posetata be{e iskoristena za prodlabo~uvawe na sorabotkata so Crveniot krst na Ninberg,
razmena na iskustva i e dobiena podr{ka na programskite aktivnosti na Crveniot krst na Skopje. Vo
isto vreme delegacijata prisustvuva{e na Me|unarodnata konferencija za ~ovekovi prava pod
pokrovitelstvo na UNESKO, kade be{e prezentiran proektot “Promocija na humani vrednosti ”.
Vo periodot od 15 do 18 Avgust se odr`a Balkanskoto prvenstvo na ekipite za Prva pomo{ od
Belgrad, Skopje, Sofija, Bukure{t, Saraevo, Tirana i Qubqana. Doma}in na Balkanskoto prvenstvo
be{e Crveniot krst na Belgrad. I ovaa sredba e iskoristena za bilateralni razgovori. 

Ostvareni se prvi~ni razgovori so Crveniot krst na Oslo, posetata i potpi{uvaweto na
Protokolot za sorabotka koj }e se realizira vo 2006 godina.

Crveniot krst na grad Skopje, Kosmofon i Wu Moment na 25 Maj 2005 godina ja zapo~naa
kampawata pod mototo - Site sme nivni deca - Da im pomogneme na starite lica.

Kampawata predviduva{e pove}e na~ini na donirawe: preku SMS ili povik na specijal-
niot broj 075 140 100 za site korisnici na Kosmofon, so uplata na `iro smetkata na solidarnos-
ta, direktno ili preku specijalni vau~eri koi bea distribuirani od Mladite na Crveniot krst, so
kupuvawe na CD so pesnata - Site sme nivni deca- i so kupuvawe na bileti za humanitarniot kon-
cert.

Vo tekot na kampawata sobrani se 962.600,00 den. Sredstvata sobrani od kampawata bea
nameneti za podobruvawe na uslovite vo domovite za stari lica vo Makedonija. Vo domot” Majka
Tereza” vo Skopje, instalirani se novi grejni tela, “Sju Rajder” vo Bitola, “Kiro Krstevski-Platnik”
vo Prilep i “Zafir Sajto” vo Kumanovo.

Kampawata be{e poddr`ana od sredstvata za javno informirawe, institucii, produkcii i
poedinci, na koi Crven krst na Skopje i Kosmofon, vo znak na blagodarnost im dodeli plaketi.

Kampawata - Site sme nivni deca - stana prepoznatliv brend i ja razbudi svesta za
gri`ata kon starite lica i go svrti interesot na celata javnost kon edna op{testvena kategorija
koja do sega ne bila vo fokusot na vnimanieto.

SITE SME NIVNI DECA -  KAMPAWA SO PORAKA

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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DISEMINACIJA
Diseminacijata opfa}a {irewe na znaewa za Me|unarodnoto humanitarno pravo i osnovnite

principi i idei za Dvi`eweto na Crven krst i Crvena polumese~ina, za da mo`at istite da bidat
razbrani, prifateni i po~ituvani. Nejzina cel e i olesnuvawe na humanitarnata rabota.

Vo tekot na 2005 godina preku redovni sostanoci na komisijata za diseminacija na Crven krst
na grad Skopje, vo koja {to ima pretstavnik od 5-te Op{tinski organizacii vo Skopje, se koordinira{e
rabotata na poleto na diseminacija na teritorija na gradot Skopje. 

Crven krst na grad Skopje vo sorabotka so Op{tinskite Organizacii na Crven krst be{e
prisuten vo osnovnite i srednite u~ili{tata kade u~enicite gi dobivaa osnovnite informacii za
Crveniot krst. Ovaa godina na barawe na del od u~enicite od amerikanska gimnazija e izvr{ena disemi -
nacija i zapoznavawe so organizacijata na Crven krst. 

Isto taka so svoi pretstavnici bevme vklu~eni vo doobuka na novite diseminatori, sesija orga-
nizirana od strana na Crven krst na R.Makedonija. 

Mladinci od 5-te op{tinski organizacii prisustvuvaa i na PHV redovni rabotilnici kade {to
poseben akcent se stava na diseminacija. 

Crven krst na grad Skopje vo mesec Oktomvri inicira{e i evaluacija na diseminacija na teri-
torija na grad Skopje, koja {to potoa prerasna vo evaluacija na nivo na Crven krst na R .Makedonija. So
svoi pretstavnici bevme vklu~eni i vo rabotnata grupa i vo grupa koja {to rabote{e direktno na teren.
Kone~nite rezultati se o~ekuvaat vo mesec fevruari 2006 god., i kako takvi treba da doprinesat za
podobruvawe na diseminacijata. 

Celta na diseminacija e ne samo da se osiguri deka lu|eto vraboteni ili volonteri, javni ili
privatni institucii ili zaednicata vo celost gi znaat Osnovnite principi i humani vrednosti, tuku da
se vlijae na nivnata primena i po~ituvawe. Crveniot krst mora da gi pottiknuva individualnite i zaed-
ni~kite vrednosti koi go poddr`uvaat po~ituvaweto na drugite lu|e i da ja potiknuva `elbata za zaed-
ni~kata rabota za da se najdat re{enija za problemite vo zaednicata. Od seto toa proizleguva osnovata
za realizacijata na programskite zada~i od oblasta na diseminacijata na Crveniot krst na grad Skopje.

PROMOCIJA NA HUMANI
VREDNOSTI /  PHV

U~ebna 2004/2005 godina za proektot Promocija na humani vrednosti pretstavuva
godina so vidlivi rezultati. Po zavr{uvawe na ciklusot 2004/2005, vo mesec April 2005
godina vo kancelarijata na PHV pri Crven krst na grad Skopje pristignaa 84 mali proekti
izraboteni timski ili individualno od strana na 312 u~enika koi {to go pominale PHV cik-
lusot za 2004/2005 godina. 

Oblastite na proektite, soglasno so dogovorot za sorabotka so Biro za razvoj na obrazovanie se
etnologija i novinarstvo preku humanitarna akcija. Preku odbranite temi u~enicite pravea istra`uvawa
i go primenuvaa aktivniot pristap kon `ivot {to pretstavuva i edna od celite na PHV programata.

Proektite voglavnom bea fokusirani i svrteni kon dobrobit na zaednicata vo koja {to `iveat i
u~at u~enici. Za primer }e navedeme nekolku proekti: organizirawe na u~ili{en koncert i so sobranite
sredstvata nabavuvawe na knigi za u~ili{nata biblioteka, izgotvuvawe na doma{ni kola~iwa i nivna
proda`ba, organizirawe na kuklena pretstava za deca od gradinki, sobirawe na hrana za socijalno
zagrozeni semejstva..

Po zavr{uvawe na finalnata rabotilnica, na koja {to bea pokaneti u~enicite koi bea najaktivni
na redovnite rabotilnici i u~enici koi izgotvija najdobri proekti, se napravi evaluacija na proektot.
Istata e izrabotena so poddr{ka na menaxerite na Crveniot krst na grad Skopje, pretstavnici na MKCK
i instruktori od PHV programata. 

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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Zaradi pozitivnite rezultati na programata zaedni~ka preporaka na istite e organizirawe na
posebna rabotilnica za zainteresirani Op{tinski organizacii na koja {to brojot na volonterite od
op{tinite }e bide pogolem. Se napravi prezentacija na koja {to prisustvuvaa sekretari na site op{tin-
ski organizacii i del od niv se prijavija za PHV paketot {to vsu{nost pretstavuva PHV model za dise -
minacija. Op{tinata {to se prijavila }e participira so finansiski sredstva za svoite u~esnici
(mladinci i diseminatori) koi {to }e ja pominat obukata za izrabotuvawe i dokumentirawe na proektite.
Na krajot na ciklusot, vsu{nost vo mesec April, }e se izrabotuvaat proekti, timski ili individualni.
Najdobrite proekti povtorno }e bidat nagradeni so u~estvo na finalna rabotilnica. I po zavr{uvawe na
ciklusot diseminatorite }e ja vr{at obukata i na drugi volonteri. 

Spored planot na akcija za 2005, se odr`aa i 5 foto izlo`bi koi imaat za cel promovirawe na
programata vo zaednicata od koja {to doa|aat i u~esnicite od Kru{evo, Gostivar, Ki~evo, Veles i Strumica. 

Isto taka najdobrite u~esnici od PHV finalnata rabotilnica zedoa u~estvo na leten kamp
Prijatelstvo bez granici vo Struga poddr`an od strana na Norve{ki Crven krst vo organizacija na
Crven krst na R. Makedonija, a implementacija na Crven krst na grad Skopje. 

Pretstavnici od Crven krst na grad Skopje vo mesec Septemvri prestojuvaa vo Germanija, Ninberg
kade {to na konferencija na ~ovekovite prava organiziran od gradot Ninberg i UNESKO be{e prezenti-
rana programata Promocija na humani vrednosti i iskustva povrzani so istata. 

Vo ramkite na PHV proektot vo 2005 godina profunkcionira i PHV klub vo koj ~lenuvaat site
zainteresirani u~esnici koi {to ja pominale obukata. U~enici izrabotija dva proekti po povod novogo-
di{nite praznici. Edniot vo sorabotka so Poraka, centar za poddr{ka na lica so intelektualna
popre~enost - izrabotuvawe na novogodi{ni ~estitki i vtoriot sobirawe na sredstva za novogodi{nite
paket~iwa za deca socijalni slu~ai.

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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MLADI NA CRVENIOT KRST

Mladite na Crveniot krst vo tekot na 2005 godina gi realiziraa slednite aktivnosti:

Vo Nedelata na borba protiv srcevo sadovi zaboluvawa (21-28. Fevruari) Mladite na Crveniot
krst napravija poseta na Klinikata za kardio-vaskularni zaboluvawa “Filip Vtori ” kade poseti-
ja nekolku pacienti, laboratorijata i go vidoa akademik d-r @an Mitrev kako vr{i operacija. Isto
taka bea poseteni ~etiri semejstva kade ima deca koi imaat srcevi problemi. Odbele`uvaweto na
nedelata zavr{i so predavawe na tema “Prevencija od zaboluvawata na srceto i krvnite sadovi ”
od strana na akademik d-r @an Mitrev vo prostoriite na domot na humanitarni organizacii “Dare
Xambaz ”. 

Po povod “Nedelata na higienizacija ” (08-15 April) vo Osnovnite u~ili{ta “Bra}a  Ramiz  i Hamit
” i “26 Juli ”  od [uto Orizari, za decata bea organizirani predavawa za odr`uvawe na higienata
i za pravilno miewe na zabite, a potoa im bea podeleni i higienski paketi. 

Na 08 Maj, okolu 40 Mladi na Crveniot krst na grad Skopje go odbele`aa svetskiot den na Crveniot
krst i Crvenata polumese~ina so zasaduvawe na 300 zimzeleni sadnici (smr~ki) donirani od JP
“Makedonski {umi ” vo dvorot na rekreativniot centar “Dare Bombol ” na Vodno.

Na 26 Juli, Denot na solidarnosta, na 182 deca od socijalno zagrozeni semejstva, od skopskite sela
Saraj, Qubanci, Bu~inci, Stra~inci i Rakotinci im bea podareni paket~iwa kako del od akcijata “Podari
i pomogni ” - organizirana vo znak na katastrofalniot zemjotres {to vo 1963 godina go potrese Skopje.
Paket~iwata sodr`ea igra~ki i knigi, koi deca od Skopje, za da im pomognat na nepoznati drugar~iwa, gi
nosea vo tekot na celiot mesec vo Crveniot krst na grad Skopje.

Po povod Nedela na borba protiv sidata 01-07 Dekemvri, Mladite na Crveniot krst na grad Skopje
organiziraat kampawa “I kondomot spasuva `ivot ”. Kampawata zapo~na so odr`uvawe na tribina
na koja be{e gostin Stojan Konev od Prilep, lice nostel na HIV virusot. Na tribinata prisustvu-
vaa okolu 120 mladinci, koi najnapred go slu{aa predavaweto za sidata od strana na d-r Silvana
On~eva i `ivotnata prikazna na gostinot, a potoa golem del od niv aktivno u~estvuvaa so postavu-
vawe na pra{awa i davawe na svoi razmisluvawa. Kako zavr{etok na ovaa nedela na 07 Dekemvri
na plo{tad “Makedonija ” tradicionalno be{e organizirana “Paradata na svetilkite ” vo koja
u~estvuvaa okolu 400 mladi ~lenovi i privrzanici na dvi`eweto na Crveniot krst. Vo tekot na
celoto slu~uvawe grupa mladinci ja vodea programata i iznesuvaa vistini za Sidata, a vo pozadina
ode{e muzika. Na panoa bea izlo`eni i crte`i so simboli~ni predupreduvawa za opasnostite od virusot
kaj mladite od koi tri dela dobija i nagradi.

Po povod Denot na hendikepiranite lica (03 Dekemvri) i novogodi{nite praznici, grupa od mladi volon-
teri na Crveniot krst od PHV klubot zaedno so grupa lica so intelektualna popre~enost od dnevniot cen-
tar “Poraka ” izgotvija okolu 100 Novogodi{ni ~estitki koi potoa gi prodavaa vo TC Ramstor, i so sobra -
nite pari kupija mikrobranova pe~ka za dnevniot centar “Poraka ”. 

Na 20 Dekemvri vo Nedelata na zabozdravstvena za{tita be{e organizirano predavawe za 20
deca begalci od Kosovo i im bea podeleni ~etki~ki i pasti za zabi.

Po povod Novogodi{nite praznici vo sorabotka so Crveniot krst na R. Makedonija, a pod pokrovi-
telstvo na Fondacijata Mobimak za Makedonija bea organizirani dve poseti na Novogodi{na
teatarska pretstava vo Teatarot za deca i mladinci. Vkupno 200 deca od socijalno zagrozeni semejstva i
lica so intelektualna popre~enost od pove}e gradovi vo Makedonija imaa mo`nost da ja gledaat pretsta-
vata “Vasilica prekrasna ” i da dobijat Novogodi{ni paket~iwa.

Za Novogodi{nite praznici vo tekot na poslednata nedela na mesec Dekemvri Mladite na
Crveniot krst od PHV klubot organiziraa sobirna akcija “Mladi za mladi” vo TC Ramstor koja se
sostoe{e vo sobirawe na pari i dr. sredstva (~okoladi, bomboni, smoki...). Mladite sobraa 25
638,00 den. i napravija paket~iwa koi vo po~etokot na Januari izraduvaa 100 siroma{ni de~iwa
od selata Cvetovo i Elovo.

Pokraj anga`iranosta na Mladite vo site ovie kalendarski aktivnosti tie zemaa u~estvo i vo PHV
proektot, potoa na letniot kamp vo Kotor Varo{ i na godi{noto Sobranie na Mladite na Crven krst
Bawa Luka.

Ovaa godina zapo~na i sorabotka so u~ili{teto “Nova ”. Grupa u~enici od ova u~ili{te volontiraat
vo gradskata organizacija na Crven krst.

Vo Avgust mesec Crveniot krst na grad Skopje go organizira{e letniot kampot “Prijatelstvo bez
granici ” vo Struga kade mladi od Bosna i Hercegovina, Norve{ka, Srbija i Crna Gora u~ea za vred-
nostite na Crveniot krst i za mladinskite aktivnosti koi se realiziraat vo regionot. 

LL

LL
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LL

KRVODARITELSTVOTO VO 2005 
Crven krst na grad Skopje vo ramkite na svoite programski aktivnosti za orga-

nizirano krvodaritelstvo, go podgotvuva godi{niot integralen plan za sproveduvawe na
krvodaritelski akcii za 2006 godina. Direktnata realizacija na istiot se odviva na nivo
na op{tinskite organizacii na Crven krst na teritorijata na grad Skopje. 

Najdobri rezultati za 2005 godina na nivo na op{tinska organizacija bele`i CK
Centar so realizirani 3359 krvni edinici i Op{tinskata organizacija na CK Gazi Baba so
realizirani 3011 krvni edinici. Potoa sleduvaat CK ^air, CK Karpo{ i CK Kisela Voda.

Koordinativnoto telo za krvodaritelstvo pri Crven krst na grad Skopje,vo tekot na 2005
godina kontinuirano rabote{e na realizirawe na Godi{niot integralen plan za krvodaruvawa
kako i vo sledeweto na sostojbite na teritorijata na na{iot grad. Vo tekot na celata godina se
rabote{e na iznao|awe na na~ini i formi za motivirawe na krvodaritelite, so cel da se zado-
volat potrebite so krvni produkti vo tekot na site meseci. So zalo`bite na lobi-grupa lekari,
Sobranieto go prifati predlog-amandmanot za podobruvawe na pravata na krvodaritelite, so {to
bi dobile benificii vo odnos na zdravstvenite uslugi i lekovite od pozitivnata lista. Za prvpat
ovaa godina , poto~no so proben period od 1.11.2005 do krajot na godinata,  startuvaat evidentnite
listi za krvodaritelskite akcii, so {to bi se steknalo podobro i poorganizirano krvodaritelst-
vo. 

Op{tinskite organizacii na Crven krst kontinuirano gi sproveduvaa krvodaritelskite
akcii na teritorija na nivnite op{tini, za {to neposredni i konkretni rezultati se sodr`ani vo
nivnite godi{ni izve{tai.

Vo ramkite na odbele`uvaweto na 42 godi{ninata od katastrofalniot zemjotres vo Skopje
i denot na solidarnosta, Crven krst na grad Skopje vo sorabotka so op{tinskite organizacii na
Crven krst, Asocijacijata na krvodariteli, Sobranieto na grad Skopje i Republi~kiot zavod za
Transfuziologija ja organizira{e tradicionalnata krvodaritelna akcija vo kuglanata pri GTC.
Pokraj gra|anite na Skopje humanost i solidarnost potvrdija vojnicite i stare{inite na ARM, krvo-
dariteli od Kumanovo,Veles, Gostivar i Vinica. Na akcijata bea realizirani vkupno 274 krvni
edinici.

Na 11 Noemvri, vo presret na Denot na osloboduvawe na Skopje, be{e organizirana krvo-
daritelska akcija vo JP”Vodovod i Kanalizacija”- Skopje. Akcijata be{e prefatena od mnogumina
vraboteni vo pretprijatieto , a bea realizirani 136 krvni edinici. 

Crven krst na grad Skopje vo sorabotka so Republi~kiot zavod za Transfuziologija, po
povod 13 Noemvri organizira krvodaritelska akcija. Mesto na odr`uvawe be{e TC “Ramstor”. Vo
nea se vklu~ija gra|anite na grad Skopje, organizirani grupi krvodariteli od Veles, [tip i
Kumanovo. Na akcijata bea realizirani vkupno 146 krvni edinici.

Kako organizatori na ovaa krvodaritelska akcija, se nadevame deka ovaa ubava tradicija,
po povod denot na osloboduvawe na na{iot grad, }e bide sekoga{ masovno posetena.

Tradicionalno, gradskata organizacija na Crven krst, po povod 13 Noemvri dodeli nagradi
i priznanija od oblasta na promovirawe i unapreduvawe na krvodaritelstvoto na :

J.P. ”Vodovod i kanalizacija” kako osnovna organizacija so najgolem broj na realizirani krvni
edinici ;
O.O. na Crven krst Centar so najgolem broj na realizirani krvni edinici ;
G-n Jankov Tome za najdobar krvodaritel ;
G-|a Stojanovska Evica kako najuspe{en motivator ;
Asocijacija na krvodariteli.LL

LL
LL
LL

P R E G L E D  N A  R E A L I Z I R A N I  K R V O D A R U V A W A  V O  S K O P J E  Z A  2 0 0 5

OOCK Plan za 2005 Realizirano vo 2005 vo %

Centar 2.551 3.359 131,67 
Gazi Baba 3.007 3.011 100,13 
Kisela Voda 3.600 1.425 39,58 
Karpo{ 3.824 1.610 42,10 
^air 2.572 1.185 46,07 

Vkupno 15.554 10.590 68,08 
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Vo tekot na 2005 godina aktivnostite od oblasta na Prvata Pomo{ se odvivaa na nekolku poli-
wa. Na po~etokot od godinata (24.02.2005), be{e organiziran kurs za lekari predava~i i ispituva~i po
PP od Op{tinskite organizacii na grad Skopje.Na istiot,so sertifikat se zdobija 17 lekari. Ponatamu
na nivo na Op{tinski organizacii se vklu~ija vo edukacija po Prva Pomo{ kako i za ostanatite potrebi
od ovaa oblast.

Tradicionalno vo organizacija na Crveniot krst na grad Skopje, na 28.05.2005 godina (sabota),
vo krugot i okolnite objekti na rekreativniot centar”Dare Bombol ” - Sredno Vodno, be{e odr`an
regionalniot natprevar po Prva Pomo{ .

Na natprevarot u~estvuvaa prvoplasiranite ekipi od odr`anite op{tinski natprevari po Prva
Pomo{, i toa od kategoriite na podmladok i mladina od Op{tinskite organizacii na Crveniot krst: Gazi
Baba, Karpo{, Kisela Voda, Centar i ^air.

Za natprevarot bea anga`irani vkupno 20 lekari , od koi 15 od Op{tinskite Organizacii (po 3
lekari so sertifikat za sudewe od sekoja OO) i 5 (pet) od Republi~kiot Crven Krst vo svojstvo na super-
vizori. Na natprevarot nastapija 5 (pet) ekipi od podmladokot i 5 (pet) ekipi od kategorijata na mladi-
na na Crveniot Krst, ili vkupno 10 ekipi, so u~estvo na 60 ({eeset natprevaruva~i). Ekipite rabotea
isklu~ivo prakti~no, rasporedeni na 5 (pet) rabotni mesta, so zgri`uvawe na 3 slu~ai spored predvide-
noto rabotno scenario. Prvoto mesto na natprevarot go osvoi ekipata na OO na Crven krst Karpo{ so
osvoeni 1185 poeni i vo kategorijata mladina i podmladok.Za prvoplasiranite ekipi organizatorot
obezbedi prigodni nagradi. Prvoplasiranata ekipa zede u~estvo na Dr`avniot natprevar po PP koj se
odr`a va Gradskiot park - Skopje. Ekipata na mladina ponatamu ne pretstavi na prvata Balkanijada po
Prva Pomo{ Za prvpat ovaa godina , po inicijativa na Crven krst na grad Skopje i Crven krst na Belgrad,
be{e organiziran natprevar po Prva Pomo{ za ekipite od glavnite gradovi od Balkanskite zemji. Vo
periodot od 15-18.08.2005 godina na{ata ekipa prestojuva{e vo Belgrad (Bogova|a), zaedno so u{te
sedum ekipi. Pretstavnicite od Skopje bea ~etvrti, a ekipata na Belgrad go osvoi prvoto mesto na nat-
prevarot.Slednata Balkanijada }e se odr`i vo Sofija. 

Po povod Svetskiot den na Prvata Pomo{ 10 septemvri, na 15.09.2005 g., Crven krst na grad
Skopje vo sorabotka so Op{tinskite Organizacii na Crven krst organizira{e centralnata mani-
festacija so dve ve`bi na plo{tadot Makedonija. Vo niv u~estvuvaa mladinskata gradska ekipa za Prva
Pomo{ i Edinicata za Itni intervencii na grad Skopje, vo koja {to pogolem broj na ~lenovi se profe-
sionalni lekari. 

Pokraj dvete ve`bi po povod Svetskiot den na Prva Pomo{ bea organizirani i slednive
aktivnosti:

Izdavawe na pamfleta za Prvata Pomo{ vo dnevniot vesnik “Dnevnik ”; predavawe za Prvata
Pomo{ na baratelite na azil organizirano vo “Ro{ centarot ”; predavawe za Prvata Pomo{ na
zatvorenicite vo Kazneno -popravniot dom Idrizovo.

Na krajot od godinata, so cel {to podobro da se podgotvi ekipata po Prva Pomo{ za prestojniot
Balkanski natprevar po PP vo Sofija 2006 god., se izgotvi posebna programa za podgotovka na ekipata.
Iskustvata od dosega{nite naprevari doka`ale deka istite se mnogu naporni i iscrpuva~ki i potrebna
e dobra kondiciona podgotvenost. Komunikacijata so sudiite na rabotnoto mesto e na angliski jazik, pa
zatoa sekoj natprevaruva~ treba da go poznava angliskiot jazik (osobeno osnovnite termini vo Prvata
Pomo{). Psiholo{kata podgotvenost e isto taka mnogu va`na.Za taa cel e sostaven tim od lekari, pro-
fesor po angliski jazik i psiholog koi }e rabotat so ekipata se do nejzinoto zaminuvawe na natprevarot
vo Sofija.

Crveniot krst na grad Skopje, vo tekot na Noemvri i Dekemvri 2005 god. organizira{e i osnovni
kursevi po Prva Pomo{ za potrebite na “Kosmofon ” i “Pivara ” - Skopje, na koi vrabotenite se steknaa
so sertifikati.

Za pouspe{no implementirawe na Prvata Pomo{ na site nivoa, stru~nata komisija kontinuira-
no sorabotuva{e so Centarot (Stru~nata slu`ba za PP na nivo na Crven krst na R. Makedonija) od {to
proizlegoa niza inicijativi i predlozi za 2006 god., so koi PP bi se unapredila vo site nivoa na
nejzinoto dejstvuvawe.

P R V A  P O M O [
Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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SOCIJALNO-HUMANITARNA AKTIVNOST

Osnovna preukupacija na Crveniot krst na grad Skopje vo izminatiot period be{e razvivawe na humani
odnosi, solidarnost i po~ituvawe na ~ovekovoto dostoinstvo. Aktivnostite proizleguvaa od neposred-
nite potrebi na ranlivite kategorii lica, za ubla`uvawe na socijalnata sostojba i mo`nosta za nadminu -
vawe na socijalniot moment na zagrozenite grupi. Posebno dojde do izraz koordinativnata uloga pri
odbele`uvaweto na Tradicionalnite nedeli, sobirnata akcija vo materijalni dobra, organizirawe na
kampawata za Denot na gladnite i sl. Davawe na neposredna pomo{ na op{tinskite organizacii na
Crven krst vo planiraweto i organiziraweto na socijalno-humanitarnite aktivnosti. Za socijalno
zagrozenite semejstva, preku op{tinskite organizacii na Crven krst distribuirana e humanitarna
pomo{ i toa:

Detergent za perewe 413 kgr
@enski ~izmi 75 para
Zimski ~izmi 1000 para
Pampers za deca 20 paketi
]ebiwa detski 10 kom.
Ma{ki odela 10 kom.

[pikozni 20 kom.
Jakni 10 kom. 
Polu~izmi 1o para
Bebi paketi 10 kom.
Higienski paketi 16
Tetratki 3 paketi

Igra~ki za deca 6 vre}i
Higienski torbi 17 kom.
Vre}i za spiewe 3
Sun|eri 3
Stara obleka

Sorabotkata so institucii koi zgri`uvaat ranliva kategorija lica uspe{no se realizira{e i na
planot na poddr{ka na ovie institucii so humanitarna pomo{. Vo 2005 godina distribuirana e sledna-
va pomo{ vo materijalni dobra:

Higienski paketi 35
Detergent za perewe 150 kgr.
Lon~iwa rosfraj 120
Tawiri 20
Kujnski setovi 25
Du{eci - su|er 10
Jakni {u{kavec 110 kom.
^evli `enski 23 para
^izmi detski 3 para 

Hrana
Telefonski aparati 5
Plasti~ni kanti 100 kom
La`ici 100 kom
[tof za {iewe 5 topa
Pernici 85 kom
]ebiwa 120 kom
Kanti 30 kom
Grealki - yidni 10 kom

Ma{ini za {iewe 3 kom
Krpi za race 75 kom
^izmi - gumeni 20 para
Navlaki za pernici 90 kom
Kompjuteri - donacija 12 kom
Pantoloni 2 paketi
^evli visoki 40 para
Ko{uli ma{ki 40 kom

Vo ramkite na Nedelata na solidarnost pokraj drugite aktivnosti vo op{tinskite organizacii na
Crven krst be{e sprovedena i akcijata za sobirawe na materijalni dobra.

OP[TINA OBLEKA HRANA OBUVKI

Centar 300 kgr
G.Baba 700 kgr 25 kgr 17 para
Karpo{ 10 kgr
K. Voda 20 kgr
^air 30 kgr 20 para

Aktivnostite za odbele`uvawe na 16 Oktomvri Denot na gladta se realiziraa preku op{tinskite
organizacii na Crven krst. Vo akcijata bea podignati vrednosni bodovi:

OP[TINA POD.BONOV. REALIZ OBLEKA HRANA SOBRANI SRED. SO KASI^KI

Centar 83.900 den 8.000 d. 877 kgr
G.Baba 83.900 den 14.720 d. 1700 kgr 400 kgr
Karpo{ 179.320 den 34.980 70 kgr.
K.Voda 68.780 den 0 2.100 kgr      10.961 den.
^air 100.000 den 19.282 d.

Crven krst ^air podeli 1.800 topli obroci na socijalno zagrozeni lica i semejstva. Od gore
navedenite rezultati ne treba da bideme zadovolni, potrebno e da se napravi analiza i da se predlo`at
soodvetni merki za podobruvawe na sostojbata. Od gra|anin - stopanstvenik od Skopje donirani se okolu
5.000 ~evli za potrebite na Crveniot krst na grad Skopje. Pred novogodi{nite praznici od Johanita -
Germanija primena e humanitarna pomo{ 7000 paketi so hrana. Vo sorabotka so gradot Skopje napraven e
plan za distribucija i istiot e vo tek na realizirawe.

Vo tekot na 2005 godina prodol`ija aktivnostite za distribucija na humanitarna pomo{ za
humanitarno zgri`enite lica i raselenite lica.
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PODGOTVENOST I DEJSTVUVAWE PRI KATASTROFI
Za~estenosta na katastrofite vo svetot vo izminative godini zna~itelno se zgolemija pri {to

nastradanoto naselenie ne mo`e da se oporavi od edna katastrofa, a ve}e se slu~uva druga. Zaradi toa,
mnogu e va`na podgotvenosta na vrabotenite, kako i volonterite vo Crveniot krst kako i izdignatata
svest kaj javnosta za brza intervencija i spravuvawe so vakvi rizici.

Na 26 Oktomvri 2005 godina vo Dare Bombol na Vodno be{e otvoren eden segment od celokup-
niot proekt na regionalniot Trening centar za obuka na Crveniot krst na grad Skopje. Otvoraweto na ovoj
centar }e zna~i nov impuls na regionalnata sorabotka, a negovite uslugi i kapaciteti pokraj ~lenovite
na Edinicata za itni intervencii, aktivisti, posebno Mladite na Crven krst, }e gi koristat odredenite
resorni ministerstva, specijali zirani agencii i dr. Trening centarot pretstavuva nastaven komleks so
sala za 100 slu{ateli, biblioteka i dve nastavni~ki kancalarii so propratna infrastruktura.

Realizacijata na celiot proekt e donacija od 120.000 evra od Gr~kata Vlada.

EDINICA ZA ITNI INTERVENCII
Vo tekot na 2005 godina posebno vnimanie se posveti na organizaciono i kadrovsko jaknewe i

opremuvawe na Edinicata za itni intervencii. Aktivnostite se organiziraa preku ~estite rabotni sred-
bi na Komandantot so komandirite na EII. Realizirani se slednite aktivnosti:

Izraboteni uniformi za ~lenovite na EII i po dve maici.
Izvr{niot odbor na Crveniot krst na Makedonija donese Pravilnik za formirawe, 
funkcionirawe, uloga i aktivirawe na EII na CK na RM.
Osigurani ~lenovite na EII.
Organiziran osnoven kurs za Prva Pomo{ za ~lenovite na EII.
Nabavena del na oprema za Timot na planinsko spasuvawe.
U~estvo vo aktivnostite za verskiot praznik Vodici.
U~estvo na ~lenovi na Timot od stanicata za pro~istuvawe na voda vo davawe pomo{ na 
lu|eto zafateni od katastrofalnite Cunami vo Jugoisto~na Azija.
^lenovi na EII u~estvuvaa vo spasuvawe i ras~istuvawe na domovite na opo`arenite 
semejstva vo zgrada vo naselbata 11 Oktomvri.
Pohodot organiziran od strana na Federacijata na planinarski sportovi go obezbeduvaa 
~lenovi na EII.
Dvajca ~lenovi od Timot za spasuvawe na planina u~estvuvaa na seminar, organiziran od 
Slu`bata za spasuvawe na planina na Crveniot krst na Bugarija.
EII realizira dve nagledni ve`bi na Kameniot most i rekata Vardar i toa na 8 Maj i na 25 Maj 
vo ~est na odbele`uvaweto na 60 - godini{ninata od formiraweto na Crveniot krst na Skopje. 
Pokraj ~lenovite na EII vo ve`bata u~estvuva{e ARM so svoj helihopter. Skopjani i gostite 
od glavnite gradovi so koj Crven krst na Skopje sorabotuva imaa nesekojdnevna mo`nost preku 
ovie ve`bi da se uverat vo hrabrosta i obu~enosta na ~lenovite na EII.
Za prvpat na ezeroto Matka be{e organiziran kurs za planinski spasiteli,sta`anti- leten 
profil. Za kursot bea prijaveni dvaeset i dvajca kandidati, no na priemniot test pominaa samo 
14 kandidati. Obukata trae{e sedum dena a kursot uspeno go zavr{ijs 13 kursisti. 
Obukata na mladite planinski spasiteli ja poseti direktorot na Planinsko spasitelnata 
slu`ba na Bugarskiot Crven krst.
Dvajca ~lenovi od Timot na pro~istitelnata stanica na voda u~estvuvaa na seminar {to go 
organizira{e Crveniot krst na JiCG.
U~estvo na Medicinskiot tim vo vo odbele`uvawe na svetskiot den na Prvata Pomo{, 
Obezbeduvawe na defileto na deca organizirano od detskata ambasada Me|a{i, Obezbeduvawe 
na aktivnostite na akcijata Bela No} organizirana od gradot Skopje, 
Obezbeduvawe na me|unarodniot natprevar na Badmington.
Nabaveni 5 komplet sanitetski torbi. 
I pokraj naporite da se izvr{i primopredavawe na opremata na EII od objektivni i 
subjektivni pri~ini vo izminatata godina ne e realizirana.
Del na aktivnosti po predvidenata dinamika ne se realizirani i poradi nemawe na 
finansiski sredstva.
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SPASITELNA STANICA NA VODNO
Na 21 Maj, vo ramkite na Centarot za kadri i rekreacija na deca i mladinci” Dare Bombol ”, loci-

ran na padinite na Vodno, be{e pu{tena vo upotreba prvata Planinsko spasitelna stanica na Crveniot
krst na grad Skopje, edinstvena od vakov vid vo Makedonija. Stanicata e od monta`en tip, opremena so
klima ured, telefon, radiostanici fiksna i ra~ni, kompjuterska oprema, mariner, kompleti za prva
pomo{, boci so kislorod i dr. Celta na formirawe na Stanicata e za vreme na vikendite, koga
posetenosta na planinata Vodno e golema, da im se pomogne na posetitelite, dokolku se najdat vo situaci-
ja da bidat povredeni, izgubeni i sl. Vo stanicata sekoj vikend po dvaeset i ~etiri ~asa de`uraat
~lenovite od Timot za planinsko spasuvawe, od EII. Timot e sostaven od profesionalno osposobeni
aktivisti koi imaat odli~no poznavawe i od oblasta na Prvata Pomo{. Spasitelnata stanica ima na
raspolagawe i sanitetsko vozilo za transport na povredenite. 

Od izve{taite na de`urstvata mo`e da se vidi deka vo izminatiot period napraveni se okolu
{eeset intervencii na povredi od razli~en vid, a pote{ko povredenite se transportirani do naj -
bliskite zdravstveni ustanovi. ^esto pati Timot be{e anga`iran vo potraga na is~eznati lica.

Gra|ani na Skopje prijatno iznenadeni od Spasitelnata stanica, postojano upatuvaa blagodarnost
do Crveniot krst na Skopje koj so Stanicata im ovozmo`i prijatno i bezbedno prestojuvawe na planinata
Vodno.

Sredstvata za opremuvawe i tro{ocite okolu de`urstvata za {est meseci gi obezbedi Crveniot
krst na Ainbek.

So ogled na potrebata od funkcionirawe na Stanicata, istata prodol`i da funkcionira so pod-
miruvawe na tro{ocite od Buxetot na Crveniot krst na grad Skopje.

Vo ramkite na programata “Podgotvenost i dejstvuvawe pri katastrofi'” se izvr{i distribucija
na humanitarna pomo{ za opo`areni semejstva i zafateni od elementarni nepogodi: }ebiwa E 615 J
du{eci sunger E 20 J hig.paketi E 46 J beb.paketi E 170 J kujnski setovi E 126 J konduri E 8 para J
Jakni-{u{kavec E 4 J odela ma{ki E 2 J kanti so xogeri 40 krpi za race E 80 J kofi higienski E

140 J detergent za perewe 20 kgr. te~en sapun E 30 l J tawiri E 20 lon~iwa E 20 J

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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LIKOVNA KOLONIJA “ STRUGA 2005”
Po nekolku godi{na pauza, vo Centarot za edukacija i rekreacija na kadri vo Struga, be{e

vozobnovena tradicijata za odr`uvawe na likovna kolonija vo organizacija na Crven krst na grad
Skopje. Istata se odr`a vo periodot od 20 - 31.08.2005 godina. 

Spojot na tradicii, kultura, na~in na izrazuvawe bea preto~eni niz delata koi gi ostavija
vo trajna sopstvenost na organizatorot - Crven krst na grad Skopje.Tradicijata na dru`ewe niz
tvore~kiot proces zapo~na u{te na samoto otvaraweto( 20.08.2005 god. )koga so pozdraven govor na
sekretarot na Gradskata organizacija Suzana T. Paunovska, i Pretsedatelot g-n Sait Saiti be{e
otvorena likovnata kolonija “Struga 2005”. Kolonijata ima{e internacionalen karakter, so
u~estvo na 19 (devetnaeset) slikari od Makedonija, Srbija, Bugarija, Turcija. Tematski likovnite
umetnici bea slobodni , a pri procesot na tvorewe koristea raznovidni likovni tehniki i stilovi
koi se nivno li~no obele`je.Organizatorot za sekoj u~esnik ima{e obezbedeno platna,boi i osta-
nati materijali koi se koristea pri procesot na tvorewe.Vo tekot na ostanatite 11 (edinaeset)
dena, umetnicite rabotea na svoite dela i do krajot na kolonijata vo sopstvenost na Crveniot krst
ostavija 57 (pedeset i sedum) sliki so najrazli~ni tematski opredelbi i likovni tehniki. 

Po zavr{uvaweto na likovnata kolonija”Struga 2005”, organizatorot na istata (gradskata
organizacija na Crven krst) rabote{e na podgotovkite za organizirawe na izlo`ba. Idejata istata
da ima humanitarno -proda`en karakter naide na pozitivni reakcii od na{ite stru~ni slu`bi. Vo
me|uvreme be{e izgotven katalog so biografii na site u~esnici i fotografii od umetni~kite dela.
Za mesto na odr`uvawe na izlo`bata be{e izbran KIC (salon 2), mesto kade be{e i sve~enoto
otvarawe na nastanot. Izlo`bata ja otvori pretsedatelot na Crven krst na grad Skopje, g-n Sait
Saiti. Istata be{e postavena od 14 - 17.11.2005 godina, a bea izlo`eni 50 sliki.Sredstvata
sobrani od proda`bata na delata }e bidat iskoristeni vo ramkite na programskite opredelbi na
Crven krst na grad Skopje.

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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Proektot e implementiran od strana na Crven krst na grad Skopje, so finansiska poddr{ka
na kancelarijata na Visokiot komesarijat za begalci pri Obedinetite Nacii, UNHCR, Skopje.

Glavna cel na proektot - Pomo{ vo hrana, zdravstvo i logisti~ka poddr{ka na begalcite vo
Makedonija, e obezbeduvawe na zdravstvena za{tita i pomo{ vo hrana na 2115 barateli na azil
(brojkata e od Dekemvri 2005) vo Makedonija.

Baratelite na azil se lica od Kosovo - Srbija i Crna Gora koi se u{te ne se vo mo`nost za
repatrijacija vo rodnite krai{ta vo Kosovo, i nekolku lica koi se smesteni vo Tranzitniot Centar
- Gazi Baba i ja koristat na{ata zemja kako tranzitna zona.

Proektot za primarna zdravstvena za{tita, pokraj pregledi vo ordinacijata na Crven krst
vo sklop na Ambulantata [uto Orizari, vklu~uva i obezbeduvawe na adaptirano mleko za
doen~iwa, upatuvawe kon povisoko nivo na zdravstvena za{tita, obezbeduvawe na stomatolo{ki
uslugi, ortopedski pomagala, i psiho-socijalna poddr{ka na baratelite na azil.

Medicinskite timovi obezbeduvaa i zdravstvena edukacija na individualno nivo za sekoj
pacient pri negovata poseta na ambulantata. Isto taka, se organiziraa i sovetuvawa za reproduk-
tivno zdravje. Be{e iniciran i sistem za prepra}awe na `rtvi na semejno nasilstvo i isto taka,
be{e obezbedena pomo{ na istite, vo sorabotka so terenskiot tim na UNHCR. 

Vo vtorata polovina od godinata so pomo{ na UNHCR dobivme kako donacija od strana na
UNFPA, paketi so medicinski materjali, lekovi za lekuvawe na polovi prenoslivi bolesti i
najrazli~ni kontraceptivni sredstva (kondomi, tableti, injekcii, spirali). Na po~etokot od
Dekemvri zaedno so UNHCR organiziravme seminar vo traewe na edna nedela (minimum standardi
za reproduktivno zdravje, klini~ki menaxment pri slu~ai na siluvawe, i dr.).

Primarnata zdravstvena za{tita i izdavawe na lekovi na baratelite na azil se vr{i vo
ordinacijata na Crven krst na grad Skopje, vo Ambulantata [uto Orizari, od strana na medicin ski
tim (lekari i medicinski sestri). 

Vkupnata brojka na pregledi vo periodot na 2006 godina iznesuva 14.962, od koi 8.499 se
pregledi na vozrasni i 6.463 deca. Prosekot na pregledi e 60 dnevno.

Naj~esti zaboluvawa kaj lica postari od 20 godini se hroni~nite degenerativni, i toa visok
krven pritisok i {e}ernata bolest. Kaj lica pomladi od 20 godini naj~esti zaboluvawa se akutnite
zaboluvawa na di{nite pati{ta. Vo periodot na 2006 godina nema{e pojava na epidemija me|u ovaa
populacija.

Pomo{ vo logisti~ki aktivnosti be{e ostvarena preku timot {to raboti vo magacinot -
Momin potok, i toa vo forma na paketi (individualni i semejni), }ebiwa, du{eci, higienski peleni
za deca i vozrasni i sli~no. Vo 2005 godina bea distribuirani 3.504 semejni i 415 individualni,
za 450 semejstva i 105 samci.

ZDRAVSTVENA ZA[TITA NA BARATELITE NA AZIL
Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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Od 1996 godina Norve{kiot Crven krst rabote{e na izgradba na mirot i razre{uvawe na
konfliktite nasekade vo Jugoslavija. Aktivnostite gi sproveduva{e preku programata promocija na
humanitarnite vrednosti kade {to eden od najva`nite elementi e izgradba na tolerancijata i
razbiraweto pome|u razli~ni etni~ki grupi. Ovaa programa, ili barem del od nea, e usvoena i
adaptirana spored potrebite od strana na sekoe Nacionalno dru{tvo, i e povrzana so razli~ni
aktivnosti na Nacionalnite dru{tvo i e del od nivnite godi{ni akcioni planovi.

Kako eden del od aktivnostite koi {to se u{te se prisutni vo regionot, a koi {to gi orga-
nizira Norve{ki Crven krst vo sorabotka so Nacionalnite dru{ta, e letniot kamp Prijatelstvo
bez granici. 

Kampot sekoja godina e poddr`an i od strana na Treider akademija vo Oslo, Skien vo
Norve{ka i Norve{kiot Sovet na mladinska organizacija 

Bidej}i ova e 8-ma godina kako {to se odr`uvaat kampovite, prethodnite godini bea orga-
nizirani vo slednive zemji: Norve{ka (1998 i 2002), Makedonija (1999 i 2000), Bosna i Hercegovina
(2001) i Srbija i Crna Gora (2003 i 2004).

Glavna cel na programot:

Zajaknuvawe na mre`ata na mladite vo Crveniot krst so promovirawe na vrednostite na Crveniot
krst i mladinskite programi vo regionot LL Promovirawe na tolerancija, razbiraweto i po~itta
kon razli~nosta LL Izgradba na cvrsta mre`a na prijatelstvo preku granicite LL Motivirawe na
u~esnicite da bidat aktivni vo Op{tinskite Organizacii na Crveniot krst

Cel na kampot za ovaa godina:

Me|usebno zapoznavawe L L [irewe na znaewa za Crveniot krst i za aktivnostite L L Podigawe na
svesta za razlikite i sli~nostite na mladite lu|e L L Dobro dru`ewe

Mesto na odr`uvawe: 
Ovaa godina kampot Prijatelstvo bez granici be{e organiziran vo Struga, Makedonija.Organizator
na kampot be{e Crven krst na R.Makedonija vo sorabotka so Norve{ki Crven krst, a kako nositel
na aktivnosta Crven krst na grad Skopje. Letniot kamp trae{e od 21.08.2005 do 28.08.2005.

PRIJATELSTVO BEZ GRANICI

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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Celna grupa:
Sekoja od grupite u~esni~ki, Norve{kata, Bosanskata, Makedonskata, Srpsko-Crnogorskata i
Kosovskata ispratija po 6 u~esnika od lokalnite op{tinski organizacii na Crveniot krst.
Od Crveniot krst na R.Makedonija na kampot prisustvuvaa 4 najdobri u~enici od programata
Promocija na humani vrednosti, koordinator na mladi na Crveniot krst na R.Makedonija kako i
pretstavnik od izvr{niot odbor na mladite. 

Temite na kampot:
Ovaa godina temite na kampot bea pove}e fokusirani na vrednostite vo Crveniot krst koi {to bea
obraboteni preku sledni predavawa i prezentacii: LL Strategija 2010 L L Istra`uvawe na Me|una-
rodno humanitarno pravo L L Kultura kako sistem od vrednosti L L Komunikacija i komunikaciski
tehniki L L Prezentirawe na mladinskite aktivnosti vo regionot

Na kampot be{e primeneta razli~na metodologija so cel postignatite rezultati da bidat povid-
livi i istite da mo`at da se izmerat: grupna rabota, diskusii, predavawa, dramska izvedba i sce-
narija.

Na 23.08.2005, DPP koordinatorot od Crveniot krst na R.Makedonija G-n Ali Samet zaedno so svo-
jot asistent G-n Oliver Gi~evski ima prezentacija i podgotvena ve`ba za u~esnici kako da se
za{titat vo slu~aj na katastrofi kako poplavi, zemjotresi i po`ari.

Na 25.08.2005 G-din Miodrag Star~evi} od Srbija i Crna Gora zaedno so svojot asistent G-ca Sa{a
Avram podgotvija predavawe i ve`ba za mladite od Crveniot krst za istra`uvawe na Me|unarodno
humanitarno pravo.

Dopolnitelni informacii:
Sekoja grupa u~esni~ka na sve~enoto otvarawe ima{e oficijalen pretstavnik: Pretsedatel na
Crveniot krst/kri` na Bosna i Hercegovina, Stru~en sorabotnik za razvoj od Srbija i Crna Gora,
Pretsedatel, sekretar i mladinski koordinator od Kosovo kako i Pretsedatel, Potpretsedatel na
Crveniot krst na R.Makedonija i sekretar na Crveniot krst na grad Skopje. 

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst
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Finansov izve[taj za 2005 godina

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst

PROHODI
Naziv na prihodite Planirano 2005 Ostvareno 2005 Izrazeno vo indeksi

1 Donacija od fizi~ki lica 10.000,00      61.830,00      5,18      
2 Donacija od pravni lica 100.000,00      1.336.539,00      1.236,54      
3 Prihodi od Centarot za rekreacija Struga 8.400.000,00      7.782.820,50      7,35      
4 Sredstva od Zakonot na CK(registracija na vozila) 2.000.000,00      1.916.952,00      4,15      
5 Proekt UNHCR 9.000.000,00      9.637.476,00      7,08      
6 Proekt PHV /Me|unaroden Komitet na CK 2.241.624,00      2.222.106,00      - 0,87      
7 Proekt PHV /CK Skopje,Norve{ki CK,Min.za kultura 1.494.416,00      1.592.373,00      6,55      
8 Proekt Ajnbek 900.000,00      224.501,00      - 75,06      
9 Od odr`an kurs po prva pomo{ 100.000,00      129.504,00      29,50      
10 Preneseni prihodi od minata godina -        3.198,00      

VKUPNO PRIHODI 24.246.040,00      24.907.299,50      2,73      

RASHODI
Plati,naemnini i nadomestoci na vrabotenite

Naziv na rashodite Planirano 2005 Ostvareno 2005 Izrazeno vo indeksi

1 Neto plati na vraboteni 1.550.000,00      1.469.174,50      - 0,05      
2 Nadomest za prevoz na vraboteni 198.000,00      114.000,00      - 42,42      
3 Nadomest za hrana na vraboteni 231.000,00      204.000,00      - 11,69      
4 Nadomest za godi{en odmor 64.000,00      63.500,00      - 0,78      
5 Personalen danok od nadomestoci 30.000,00      14.793,00      - 50,69      
6 Personalen danok od plata 200.000,00      167.101,00      - 16,45      
7 Drugi nadomestoci 20.000,00      10.056,50      - 49,72      
8 Pridonesi od plata na vraboteni 762.000,00      678.239,50      - 10,99      

VKUPNO RASHODI 3.055.000,00      2.720.864,50      - 10,94      

Rashodi za materijali i uslugi

Naziv na rashodite Planirano 2005 Ostvareno 2005 Izrazeno vo indeksi
1 Elektri~na energija Struga/Vodno 740.000,00      815.934,50      0,10      
2 Potro{ena voda Struga 240.000,00      207.869,00      -13,39      
3 \ubretarina Struga 180.000,00      190.070,00      5,59      
4 Tro{oci za u~estvo vo rashodite na DHO 200.000,00      241.155,00      20,58      
5 Po{tarina 10.000,00      28.606,00      186,06      
6 Telefon /CK Skopje/Vodno/Struga 250.000,00      327.990,00      31,20      
7 Gorivo 200.000,00      269.883,50      34,94      
8 Tro{oci za registracija na vozila 100.000,00      45.451,00      - 54,55      
9 Drugi rashodi/transport (patarina,miewe) 20.000,00      11.750,00      - 41,25      
10 Kancelariski materijal 150.000,00      114.604,00      - 23,60      
11 Pretplata za spisanija 15.000,00      10.000,00      - 33,33      
12 Lenti,kaseti i drugo za AOP 50.000,00      23.750,00      - 52,50      
13 Pijaloci,prehrambeni produkti,sredstva za higiena 50.000,00      71.539,00      43,08      
14 Aparati za protivpo`arna za{tita 65.000,00      -        - 100,00      
15 Obrazovni materijali 5.000,00      22.956,50      53,04      
16 Drugi materijali-baterii,cve}e,vizit karti 30.000,00      53.275,00      77,58      
17 Popravka i odr`uvawe na vozila 150.000,00      46.319,00      - 69,12      
18 Kupuvawe na kancelariski mebel 60.000,00      65.504,00      9,17      
19 Tro{oci za odr`uvawe  oprema 50.000,00      111.817,00      123,63      
20 Tro{oci za odr`uvawe na zgrada 200.000,00      -        - 100,00      
21 Pla}awe po sudski re{enija 50.000,00      16.601,50      - 66,80      
22 Tro{oci za rabotewe na Centarot Struga 3.150.000,00      3.758.009,50      19,30      
23 Advokatski uslugi 50.000,00      87.108,00      74,22      
24 Bankarski provizii 25.000,00      36.474,00      45,90      
25 Osiguruvawe na imot 150.000,00      -        - 100,00      
26 Izrabotka na prostorni i urb. planovi - M.Potok 50.000,00      -        - 100,00      
27 Drugi dogovoreni uslugi 50.000,00      82.345,00      64,69      
28 Rashodi od proekt Ajnbek 900.000,00      224.501,00      - 75,06      
29 Rashodi od proekt UNHCR 9.000.000,00      9.637.476,00      7,08      
30 Rashodi od preoekt PHV/Komitet CK 2.241.624,00      2.222.106,00      - 0,87      
31 Rashodi od proekt PHV/CK na grad Skopje 1.494.416,00      964.570,00      - 35,46      
32 Propaganden materijal 15.000,00      45.960,50      206,40      
33 Rashodi za proslava 60 god. 1.173.945,00      

VKUPNO RASHODI 19.951.040,00      20.907.570,00      4,79      

Funkcionalni rashodi na stru~nite slu`bi

Naziv na rashodite Planirano 2005 Ostvareno 2005 Izrazeno vo indeksi

1 Patuvawe vo stranstvo 150.000,00      1     07.807,50      - 0,28      
2 Rabota na sovetodavni tela 100.000,00      177.647,00      77,65      
3 Rabota na Sobranieto na Crven Krst na grad Skopje 40.000,00      51.200,00      28,00      
4 Rabota na Izvr{en odbor 50.000,00      93.700,00      87,40      
5 Rashodi za zdravstveno vospitna dejnost 150.000,00      139.350,00      - 7,10      
6 Rashodi za socijalno humanitarna dejnost 100.000,00      58.950,00      - 41,05      
7 Rabota na Mladinskiot Crven Krst 200.000,00      361.586,00      80,79      
8 Rashodi za programata za katastrofi 350.000,00      274.735,00      - 21,50      
9 U~estvo na seminari i konferencii (dnevnici) 100.000,00      10.150,00      - 89,85      

-        
Vkupno 1.240.000,00      1.275.125,50      2,83      

VKUPNO RASHODI

REKAPITULACIJA

1 Vkupno prihodi 24.246.040,00      24.907.299,50      
2 Vkupno rashodi 24.246.040,00      24.903.560,00      

Razlika pome|u prihodite  (1-2) 0,00 3.739,50      
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Finansov izve[taj za 2005 godina
01.01.2005 - 31.12.2005 godina

Godi{en izve{taj - 2005 OCrven krst

Crveniot Krst na grad Skopje so cel da
obezbedi  pogolema transparentnost  vo
svoeto rabotewe Vi go dostavuva finansi -
skiot izve{taj za 2005 godina. Iz -
ve{tajot gi prika`uva voedno planira -
nite i realiziranite prihodi i rashodi
za izminatata godina raspredeleni vo
pove}e stavki. Isto taka vo celokupniot
godi{en  izve{taj na Crveniot Krst na
grad Skopje }e mo`ete da najdete infor-
macii za na{ata organizaciona posta -
ve nost, na~inot na rabota, na{ite ini-
cijativi, proekti i zalo`bi kako i za
pozna~ajnite aktivnosti na nacionalno i
me|unarodno nivo.

Precizno izraboteniot finansiski plan
za 2005 godinna, so planirani rashodi,
donacii i prihodi kako i doma}inskoto
rabotewe na na{ata organizacija, dava
jasna slika na finansiski uspe{no
zavr{ena godina. 

Od grafikonite {to sledat mo`e da kon-
statira deka za 2005 godina planiran-
ite prihodi vo odnos na realiziranite
otstapuvaat za samo 2.73 indeksi, do -
deka planiranite i realiziranite ras -
hodi otstapuvaat za samo 2.71 indeksi.
Kontroliraweto na vkupnite rashodi e
su{tinskata cel na sekoj uspe{na orga-
nizacija. Bez ograni~uvawa i vodewe
smetka na vkupnite iznosi, neogra ni ~e -
ni te tro{oci verojatno bi rezultirale
vo hroni~no visoki deficiti i progre-
sivno zgolemuvawe na soodnosot me|u
prihodite i godi{nite rashodi .

Na kraj, so posledniot grafikon go is -
tak nuvame namenskoto tro{ewe vo na -
{ata organizacija, so toa {to samo
16.05 indeksi se funkcionalni rashodi,
dodeka rashodot po programskite
aktivnosti na Crveniot Krst na grad
Skopje iznesuvaat  84.95 indeksi od
vkupnite tro{oci.
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PARIMET
THEMELORE TË

LËVIZJES
HUMANIZËM

Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe
Gjsëmhënës së kuqe i shfaq si rezultati i dëshirës tu
ndihmohet të plagosurve në fushën e betejës dhe atë
pa kurfarë anshmërie, si dhe të pengëjë dhe lehtëso-
jë vuajtjet njerëzore sa herë që ajo është e mundur.
Qëllimi i lëvizjes është të mbrojë jetën dhe shëndetin
dhe ta respektojë njëriun. Promovon mirkuptim të
ndërsjelltë, miqësi,  bashkëpunim dhe paqe të vazh-
dueshme midis të gjithë njerëzve.

PAANSHMËRI

Mos bëj diskriminim mbi baza nacionale, të racës,
fesë dhe përkatësisë klasore ose bindjeve politike.
Insiston t’i lehtësojë vuajtjet e personave të veçantë,
duke u nisur vetëm nga nevojat e tyre, duke u dhënë
përparësi rasteve më urgjente. 

NEUTRALITET

Që të ketë besimin e të gjithëve lëvizja nuk duhet të
marrë anë nga natyra politike, e racës, fesë ose e
ideologjisë.

PAVARËSI

Lëvizja është e pavarur. Shëqëritë nacionale edhe
pse veprojnë si plotësim i shërbimeve humanitare të
qevetive dhe janë lëndë e regullimit të legjislaturës
nacionale, duhet të mbrojnë autonominë që të mund
të vepronë në çdo kohë, në pajtim me principet e
lëvizjes.

SHËRBIMI VULLNETAR

Ajo është lëvizje për dhënjen e ndihmës vullnetare që
nuk është shtyrë nga të mirat materiale.

UNITET

Në një shtet mund të ketë vetëm një shoqëri
nacionale të Kryqit të kuq ose  Gjysëmhënës së
kuqe. Duhet të jetë e hapur për të gjithë dhe të kryej
punën e vetë humanitare në gjithë teritorin e vendit.

UNIVERSALITET

Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe
Gjysëmhënës së kuqe, në të cilën të gjitha shoqëritë
që e përbëjnë kanë status të njetë, detyrime dhe janë
të obliguar të ndihmojnë njeri-tjetrin, vepron në

KUSH ËSHTË VULLNETAR NË KRYQIN
E KUQ?

Vullnetar në Kryqin e kuq është person i udhëhequr nga dëshira e
lirë të kryej veprimtari vullnetare me të cilën do të kontribojë në përmirësimin
e popullatës që ka nevojë për ndihmë.

Puna e vullnetarit është pa shpërblim funaciar dhe material dhe
bazohet mbi principet themelore të Kryqit të kuq dhe Gjysëmhënës së kuqe. 

JU MUND TË SJELLHI NDRYSHIME
Fal humanizmit të njerëzve, Kryqi i kuq ndihmon për përmirësimin

e jetës së personave që kanë nevojë (persona që jetëjnë në kushte të vështi-
ra ekonomike dhe sociale).

Nëse Ju dëshirëni të jepni kontributin Tuaj në donimin ose të
angazhoheni si vullnetar Ju lutemi të kontaktoni me zyrën e Kryqit të kuq në
komunën Tuaj.

PËRSE DUHET TË JENI VULLNETAR I
KRYQIT TË KUQ?

Të jeni pjesë e Lëvizjes humanitare ndërkombëtare dhe të mision-
it humanitar univeryal.

Të realizoni aspiratat tuaja natyrore për solidaritet dhe humanizëm.
Të kontriboni për përmirësimin e jetës së njerëzve me nevojë dhe

të ardhmen e tyre më të mit]rë. 
Të keni kontakt me njerëz të ndryshëm, të jeni pjesë e miqësive të

reja dhe shkëmbimin e eksperiencës.
Të rrisni kapacitetet tuaja ose të zhvilloni aftësitë tuaja të komu-

nikimit nëpërmjet takimeve, kurseve dhe seminareve që i organizon Kryqi i
kuq.

Të siguroni të ardhme më të mirë për Ju, vend më të mirë në
shoqëri dhe përkryerje personale nëpërmjet eksperiencës së fituar.

Qëllimi përfundimtar i Kryqit të kuq të

qytetit të Shkupit është përmirësimi i

jeës së kategorive të ndjeshme të

njerëzve  dhe promovimi i vlerave

humane  dhe të drejtën humanitare.

Qëllimet strategjike të Kryqit të kuq të

qytetit të Shkupit:

L Promovimin e principeve themelore
dhe 

vlerave humane të Lëvizjes së Kryqit
të 

kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.

L Përgatitje dhe veprim në rast katas-
trofe

L Sigurimin e ndihmës humanitare dhe 
socijale për popullatën

L Kujdes shëndetsor nëpërmjet mbrojt-
jes 

së jetës, shëndetit dhe dinjitetin 
njerëzor

L Respekt ndaj njerëzve, jodiskriminim 
mbi bazat e përkatësisë nacionale, të 
racës, seksit, fesë ose bindjeve poli-

tike.

M I S I O N I

VIZITONI WEB FAQEN TONË
www.redcross.org.mk/skopj

VIZITONI WEB FAQEN TONË
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SUZANA TUNEVA
PAUNOVSKA –

Sekretar i Kryqit të kuq të
qytetit të Shkupit

Viti 2005 për ne në Kryqin e
kuq përfaqëonte  vit në të cilin erdhi në
shprehje inisiativa për funksionim më të
mirë të organizatës, vit në të cilin domi-
nonin çështjet e lidhura me tendencat
programore dhe zhvillimore të Kryqit të
kuq me vështrim të veçantë mbi trendet
më të reja në sferën e punës. Vit që
shënoi zhvillinin 60 vjeçar të
Organizatës së qytetit, jubile me të cilin
krenohemi, kohë në të cilën përmblod-
hëm  rezultatet tona të deritanishme
dhe vendosëm themelet për aritjet e
ardhëshme programore. Në veprimin e
vet pjellor 60 vjeçar KK i qytetit të
Shkupit janë edhe meritat dhe kontribu-
ti i paraardhësve të mijë, të një armate
të madhe vullnetarësh nga të gjitha
OKKK në Shkup si dhe të presonave
profesional të angazhuar. Veprat e një
plejade të tërë të njerëzve human do të
flasin për rritjen e organizatës human-
itare të Kryqit të kuq dhe do të jenë
shtytje se edhe në të ardhmen ka
shpresë për secilin prej nesh.

60 VJETË ZHVIL-

LIM I 

HUMANIZMIT DHE 

Në gjithë këto vite të ekzistim-
it të organizatës, ajo me të drejtë mban
epitetin “ndriçues i humanizmit”, i cili
me forcën më të madhe na kujton
detyrën tonë të përbashkët të kujdese-
mi për njeri-tjetrin. Të vetëdijëshëm se
fuqia nuk është tek individi por tek të
gjithë bashkë, ne ndërtojmë ura
bashkëpunimi me organizatat e Kryqit
të kuq  në rajonin rreth nesh, por edhe
më gjerë. Asnjëherë dhe në asnjë kohë,
si edhe në 60 vitet e kaluara, nuk do të
ndërpritet humanizmi dhe solidariteti i
qytetit të Shkupit. Aktivistët dhe vullne-
tarët tanë aktivitetin e organizatës nuk e
pranojnë vetëm si misjon, por edhe si
pjesë e jetës së tyre.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit
sot është një organizatë e zhvilluar dhe
me program bashkëkohor, që mbron
standartet e larta të organizimit. Viti që
lamë pas do të na shërbejë si shtytje
dhe motivim  edhe në të ardhmen të
punojmë në pasurimin e përcaktimeve
tona programore dhe me forca të për-
bashkëta të vazhdojmë të korrim suk-

Me kënaqësi të veçantë,
Kryqi i ku i qytetit të Shkupit Ju
prezanton raportin e punës dhe
raportin funanciar për vitin 2006.

Do të ndonim bashkë me Ju
ti ndanim rezultatet e aktiviteteve tona
programore të realizuara dhe do të
shfrytëzonim këtë mundësi së bashku
të ndjekim  aktivitetet programore në
segmente të ndryshme të punës sonë,
me qëllim që vitin e ardhëshëm të jemi
sa më të suksesshëm.
Pas nesh mbeti edhe një vit i përfund-
uar me sukses. Të vetëdijshëm se
arritëm plotësishtë edhe shumicën
aktiviteteve të planifikuara, por edhe
të mësojmë t’i tejkalojmë dobësitë.

Viti i kaluar ishte shumë  i

rëndësishëm për ne sepse shënuam 60
vjetorin jubilar dhe morëm çmimin 13
Nëntori, mirënjohje të cilën e japin
autoritetet e qytetit. Çmimi erdhi si final-
izim i gjithë asaj që është realizuar deri
tani, por edhe të aktiviteteve me të cilat
u shënua viti 2005. Ky çmim është
shumë i rëndësishëm për Kryqin e kuq të
qytetit të Shkupit, më saktë për vullne-
tarët të cilë shpresojmë se në të
ardhmen do të jenë në numër edhe më
të madh, dhe së bashku tu dalim në
ndihmë  nevojave të njerëzve dhe të
gjithë atyre që e kanë të domosdoshme
ndihmën tonë.

Duan tu shprehim falenderim të
madh dhe të përzemërt të gjithë atyre që
na ndihmuan në realizimin e programit
për vitin 2005.

Me dëshura të sinqerta për
vitën që vjen, plotë me suksese dhe
bashkëpunim të mirë. 

Suzana T. Paunovska
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KRYQI I KUQ I  QYT
Janar Shkurt Mars

Korrik Gusht Shtator

E nisim vitin e ri me distribuim

e ndihmës humanitare nga

qyteti Ninberg  për të gjithë ata

për të cilët ndihma i është e

nevojshme.

Në muajin e olidaritetit, pako

me lodra dhe libra për fëmijët

e familjeve me probleme

sociale, si pjesë e aksionit të

të rinjve të Kryqit të kuq të

qytetit të Shkupit “Dhuro dhe

ndihmo”.

Të rinjtë në vizit të klinikës

“Filipi i Dytë” dhe me kontribut

të vetin u përfshinë në shën-

imin e javës së luftës kundër

sëmundjeve të enëve të zem-

rës.

Pjesëmarësit më të mirë nga

projekti PVH si dhe përfaqë-

sues të Këshillit ekzekutiv të

të rinjve të Kryqit të kuq të RM

në bashkëpunim me Kryqin e

kuq të Norvegjisë, pjesëmarës

në kampin veror “Miqësi pa

kufijë” në Strugë.

Në periudhën janar – mars

anëtarë të Njësisë për inter-

venim të shpejtë (stacion për

pastrimin e ujit) dhanë ndih-

mën e tyre për të dëmtuarit

nga cunami në Indomezi.

Manifestim qëndror me

ushtrime simuluese në

sheshin e qytetit të Shkupit,

me rastin e Ditës botërore të

Ndihmës së parë.

Raporti Vjetor - 2005 O Kryqi i  Kuq i
S
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TETIT TË SHKUPIT
Prill Maj Qershor

Tetor Nëntor Dhjetor

Transparencë, informacione

për aktivitetet tona të

përditëshme dhe adresa ku

mund të na gjeni, e gjitha kjo

në

www.redcross.org.mk/skopje

60 vjetori i formimit të Kryqit

të kuq të qytetit të Shkupit. 60

ekzistim dhe zhvillim, jubile i

denjë për respekt dhe shënim.

“Humanizmi nuk njeh vjetë”,

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit

organizoi fushatën nën moton

Të gjithë jemi fëmijë të tyre- t’i

ndihmojmë të moshuarit.

Impuls i ri i bashkëpunimit

rajonal me hapjen e trening

qendrës për trajnimin e Kryqit

të kuq të qytetit të Shkupit i

realizuar me ndihmë financia-

re nga Qeveria greke.

Mirënjohje për ne dhe për

gjeneratat që lanë shenjën e

tyre në organizatë, çmimi 13

Nëntori, mirnjohja më e lartë

për aktivitetin tonë social-

humanitar.

400 anëtarë të rinjë dhe

përkrahës të Lëvizjes së

Kryqit të kuq në mënyrë tradi-

cionale u përfshinë në

Paradën e ndriçuesve si fund i

javës së luftës kundër Sidës.

Raporti Vjetor - 2005 O Kryqi i  Kuq i

S
h

q
ip



30

ORGANIZIMI DHE ZHVILLIMI

Raporti Vjetor - 2005 O Kryqi i  Kuq i

Me kënaqësi të madhe dhe me krenari do të kujtojmë vitin 2005.  vit i cili kaloi në shenjë të fes-
timit të 60 vjetorit jubilar nga formimi i Kryqit të kuq në qytetit të Shkupit, vit me aktivitete të numërta, suk-
sese në munë dhe mirnjohje për një numër të madh aktivitetesh humane.

Gjatë muajit maj, organizata jonë shënoi jubeleun e madh dhe të rëndësishëm – 60 vjetë nga
formimi i Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Me këtë rast ishin ftuar dhe mernin pjesë një numër i madh
delegacionesh të cilat bashkë me ne shënuan zhvillimin gjashtë dekadash të Organizatës.

Kryqi i kuq Ninrberg
Kryqi i kuq Bukuresht – Sektori 3
Kryqi i kuq Oslo
Kryqi i kuq Athinë
Kryqi i kuq Ankara
Kryqi i kuq Tiranë
Kryqi i kuq Sofje
Kryqi i kuq Ainbek
Kryqi i kuq Beograd
Kryqi i kuq Sarajevë
Kryqi i kuq Banja Lukë
Kryqi i kuq Lubjanë

Patron i solemniteteve ishte kryetari i qytetit të Shkupit z. Trifun Kostovski. Në kuadër të
aktiviteteve protokolare me rastin e shënimit të jubileut, në 24.05.2005 u mbajtë seancë solemne e
mbledhjes së Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit në hotelin “Aleksandar Pallas”, ndërsa në 25.05.2005, në
të njejtin hotel, u mbajt Akademi solemne.

Çmimi i cili erdhi si finalizim i të gjithë asaj që është bërë deri tani, por edhe i aktiviteteve me të
cilat u shënua viti 2005 është çmimi 13 Nëntori, mirënjohja më e lertë të cilën e ndajnë  autoritetet e
qytetit në sferën e aktiviteteve humanitare. Ai çmim është i rëndësishëm për ne, për brezat e shkuar dhe
motivim për suksese të mëtejshme. 

Gjatë vitit 2005, 5-së Organizata komunale të Kryqit të kuq nga teritori i qytetit të Shkupit në
mënyrë permanente kordinonin aktivitetet e tyre. Me këtë u arrit rrjeshë e pandërprerë e përcaktimeve të
planifikuara programore, përkrahje nga Organiyata e qytetit dhe implementim i suksesshëmi aktiviteteve
të mëtejshme. 

Programi për punën e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit për vitin 2005 u realizua në kuadër të
aktiviteteve programore të shërbimeve dhe komisioneve profesionale. Që këtej doli edhe Raporti për
punën e ytre për periudhën janar-dhjetor 2005, dhe u përpunuan edhe programet operative për vitin
2006.

LL Gjatë gjithë bitit, në kuarët të seancave dhe aktiviteteve të planifikuara u mbajtën:

2 seanca të mbledhjes së Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit;
5 seanca të Këshillit ekzekutiv të KK;

22 takime të komisioneve profesionale.
Gjatë vitit të kaluar, me aktivitetet e veta në veçanti u eksponua Kryqi i kuq rinor, dhe ishte mba-

jtës dhe implementues i tyre.  Në kuadër të aksioneve të planifikuara u përfshimë me vullnetarë të rinjë
në shënimin e Javës së luftës kundër sëmundjeve të enëve të zemrës, Javës së higjenizimit, Ditës
botërore të KK dhe Gjysëmhënës së kuqe, Javës për luftë kundër Sidës, Javës për mbrojtjen e shënde-
tit të dhëmbëve, ndërsa me theks të veçantë i thekësojmë aktivitetet e Vitit të ri në QT “Ramstor” me
qendrën ditore “Poraka”, me të rinjtë e klubit PVH në aksionin “Të rinjtë për të rinjtë”, si dhe shfaqjet e
organizuara për fëmijë  të familjeve me probleme sociale nën patronatin e fondacionit “Mobimak”.

Me përfundimin e vitit 2005, shpresojmë se me tendencë për rrjedha të reja dhe pozitive
Organizatën do ta pasurojmë si me ide të reja ashtu edhe me numër të madh entuziashtësh dhe vullne-
tarësh të rinjë.

LL
LL

LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
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I N F O R M I M
Nëpërmjet mjeteve për informim publik, pres konferencave dhe kontakteve direkte me qytetarët, ata

në mënyrë permanente informoheshin për aktivitetet e përditëshme të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.
Në pajtim me programin dolën dy numra të gazetës Urë solidare.
Web faqja e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit azhurohej vazhdimishtë.
Për shënimin e 60 vjetorit të formimit të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit si dhe aktivitete të tjera

të realizuara gjatë vitit, u shtyp dhe iu distribua qytetarëve material propagandues-informativ.

Raporti Vjetor - 2005 O Kryqi i  Kuq i
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MARKETINGU DHE MOBILIZIMI I FONDEVE

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR DHE INFORMIMI
Kryqi i kuq i Shkupit në periushën e raportimit la bashkëpunim të dukshëm ndërkombëtar.
Prania e 12 delegacioneve të qyteteve kryesore në shënimin e 60 vjetorit të formimit të Kryqit të kuq

të qytetit të Shkupit, flet për aktivitetin në planin ndërkombëtar të Organizatës. Pas aktiviteteve protokolare,
kryetari dhe sekretari i organizatës organizuan takime bilaterale me çdo delegacion. Në takime janë pajtuar
konkretisht aktivitetet e ardhëshme.

Me ftesë të Kryqit të kuq të Ninbergut, delegacion treanëtarësh i kryesuar nga kryetari realizoi takimin.
Vizita u shfrytëzua për thellimin e bashkëpunimit me Kryqin e kuq të Ninbergut, shkëmbimin e ekspe-

riencës dhe morrën përkrahjen për aktivitetet programore të Kryqit të kuq të Shkupit. Në të njejtën kohë  del-
egacioni merrte pjesë në Konferencën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut nën patronatin e UNESKO-s, ku
i prezantua projekti “Promovim i vlerave humane”. 

Në periudhën prej 15 deri në 18 gusht u mbajt kampionati Ballkanik i ekipeve të ndihmës së parë nga
Beogradi, Shkupi, Sofja, Bukureshti, Sarajeva, Tirana dhe Lubjana. Nikoqir i kampionatit Ballkanik ishte  Kryqi
i kuq i Beogradit. Edhe ky takim është sfrytëzuar për bisedime bilaterale. 

Janë realizuar takimet e para me Kryqin e kuq të Oslos, vizita dhe nënshkrimi i Protokollit për

bashkëpunim cili do të realizohet në vitin 2006.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit, Kosmofoni dhe Nju Moment më 25 Maj 2005 nisën fushatën
nën moton – Të gjithë jemi fëmijë të tyre – T’i ndihmojmë personat e moshuar.

Fushata parashikonte më shumë mënyra për donim: nëpërmjet SMS-ve ose thirje në numrin special

075 140 100 për të gjithë përdoruesit e Kosmofonit, me pagesë në xhiro llogarinë e solidaritetit, në mënyrë

direkte ose nëpërmjet vauçerëve special të cilët u distribuan nga të Rinjtë e Kryqit të kuq, me blerjen e CD-

së me këngë – Të gjithë jemi fëmijë të tyre – dhe me blerjen e biletave për koncertin humanitar.

Gjatë fushatës u mblodhën 962.600,00 denarë. Mjetet e mbledhura nga fushata u dedikuan për për-

mirësimin e kushteve në shtëpitë për persona të moshuar në Maqedoni. Në shtëpinë “Nënë Tereza” në Shkup,

janë instaluar mjete të reja për ngrohje, “Sju Rajder” në Manastir, “Kiro Krstevski-Pllatnik” në Prilep dhe “Zafir

Sajto” në Kumanovë.

Fushata u përkrah nga mjetet e informimit publik, institucionet, produksione dhe persona të veçantë,

të cilëve Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit dhe Kosmofoni, në shenjë falenderimi u ndau pako. 

Fushata – Të gjithë jemi fëmijë të tyre – u bë brend i njohur dhe zgjoi vetëdijen për kujdesin drejt

njerëzve të moshuar dhe kthehu interesin e mbarë publikut drejt një kategorie shoqërore e cila deri tani nuk

ka qenë në fokusin e vëmendjes.

TË GJITHË JEMI FËMIJË TË TYRE – FUSHATË ME MESAZH
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D I S E M I N I M I
Diseminimi përfshin zgjerimin e njohurive për të Drejtën humanitare ndërkombëtare

dhe principet e idetë themelore për Lëvizjen e Kryqit të kuq dhe Gjsëmhënës së kuqe, që të

njejtat të mund të kuptohen, të pranohen dhe të respektohen. Qëllimi i saj është edhe

lehtësimi i punës humanitare.

Gjatë vitit 2005 nëpërmjet takimeve të regullta të komisionit për diseminim të Kryqit të kuq
të qytetit të Shkupit, në të cilin ka përfaqësues të 5-së Organizatave komunale në Shkup, u kordinuan punët
në sferën e diseminimit në teritorin e qytetit të Shkupit.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në bashkëpunim me Organizatat komunale të Kryqit të kuq ishte i pran-
ishëm në shkollat tetëvjeçare dhe të mesme ku nxënësit merrmin informacionet e nevojshme  për Kryqin e
kuq. Këtë vit me kërkesë të një pjese të nxënësve nga gjimnazi amerikan është kryer diseminim dhe njohje
me organizatën e Kryqit të kuq.

Gjithashtu me përfaqësuar tanë ishim përfshirë në trajnimin e plotë të disiminuesve të rinjë, sesjon
i organizuar nga Kryqi i kuq i R. të Maqedonisë.

Të rinjtë e 5-së organizatave komunale merrnin pjesë edhe në PVH puntoritë e rregullta ku theks i
veçantë i vihet diseminimit.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në muajin tetor inicoi edhe evaluim të diseminimit në teritorin e qytetit
të Shkupit, e cila më tej u bë evaluim në nivel të Kryqit të kuq të R. të Maqedonisë. Me përfaqësuar tanët u
përfshimë edhe në grupin punues edhe në grupin i cili punonte direkt në teren. Rezultatet përfundimtare
priten në muajin shkurt 2006, dhe si të tillë duhet të kontribojnë për përmirësimin e diseminimit.

Qëllimi i diseminimit nuk është vetëm të sigurohet se personat e punësuar ose vullnetarët, institu-
cionet publike ose private ose bashkësia i dinë principet Bazë dhe vlerat humane, por të ndikohet në zba-
timin dhe respektimin e tyre. Kryqi i kuq duhet t’i shtyjë vlerat individuale dhe të përbashkëta të cilat përkrahin
respektimin e personave të tjerë dhe të shtyjë dëshirën e punës së përbashkët që rë gjenden zgjidhje për
problemet e bashkësisë. Nga e gjitha kjo del baza e realizimit të detyrave programore nga sfera e disemi-
nimit të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.

PROMOVIMI I 
VLERAVE HUMANE

Viti shkollor 2004/2005për projektin Promovim i vlerave humane paraqet vit

me rezultate të dukshme.  Pas përfundimit të ciklit 2004/2005, në muajin prill 2005 në zyrën

e PVH pranë Kryqit të kuq të Shkupit mbëritën 84 projekte të vogla të përbunuara në grupe

ose individualisht nga ana e 312 nxënësve të cilët e kaluan ciklin PVH për vitin 2004/2005.

Sferat e projekteve, në pajtim me marëveshjen për bashkëpunim me Byronë e zhvillimit të arsimit
janë etnologjia dhe gazetaria nëpërmjet aksionit humanitar. Nëpërmjet temave të zgjedhura nxënësit bënin
hulumtime dhe zbatonin qasjen ktive të jetës që përfaqëson edhe një nga qëllimet e PVH programit.

Projektoet kryesishtë ishin fokusuar në të mirën e bashkësisë në të cilën jetëjnë dhe mësojnë
nxënësit, për shembull do të përmendim disa projekte: organizimin e koncertit shkollor dhe me mjetet e
mbledhura blerje e librave për bibliotekën e shkollës, përgatitjen e ëmbëlsirave të shtëpisë dhe shitjen e tyre,
organizimin e shfaqjes me kukulla për fëmjët e kopshteve, mbledhjen e ushqimeve për familjet e varfëra.

Pas përfundimit të punëtorisë finale, në të cilën ishin ftuar nxënësit më aktiv në punëtoritë e rregull-
ta dhe nxënës të cilët përgatitën prijekte më të mira, u bë evaluimi i projektit. I njejta është përgatitur me
përkrahjen e menaxherëve të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, përvafësues të MKCK dhe instruktorë nga
PVH programi. 

Për shkak të rezultateve pozitive të programit rekomandim i përbashkët i të njejtëve është organizi-
mi i punëtorisë të veçantë për Organizatat komunale të interesuara, në të cilën numri i vullnetarëve nga

Raporti Vjetor - 2005 O Kryqi i  Kuq i
S

h
q

ip



35

komunat do të jetë i madh. U bë prezantim në të cilin merrnin pjesë sekretarët e të gjitha organizatave komu-
nale edhe një pjesë e tyre u paraqitën për pakon e PVH që përfaqëson nodel PVH për diseminim. Komuna
që u paraqi të marr pjesë me mjete financiare për pjesëmarësit e vetë (të rinjë dhe diseminatorë) të cilët do
të kalojnë trajnimin për përpunimin dhe dokumentimin e projekteve. Në fund të ciklit, në muajin prill, do të
përgatiten projekte grupore ose indivuduale. Projektet më të mira përsëri do të shpërblehen me pjesëmarjen
në punëtorinë  finale. Edhe pas përfundimit të ciklit diseminatorët do të kryejnë trajnimin e vullnetarëve të
tjerë. 

Sipas planit të aksionit për 2005, u mbajtën  edhe 5 foto ekspozita të cilat kanë për qëllim  pro-
movimin e programit në bashkësi nga e cila vijnë edhe nxënësit nga Krusheva, Gostivari, Kërçova, Velesi
dhe Strumica. 

Gjithashtu nxënësit më të mirë të PVH punëtorisë finale morrën pjesë në kampin veror Miqësi pa
kufijë në Strugë i përkrahur nga ana e Kryqit të kuq të Horvegjisë në organizimin e Kryqit të kuq të R. të
Maqedonisë, dhe me implementimin e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. 

Përfaqësues të Kryqit të kuq  të qytetit të Shkupit në muajin shtator qëndronin në Gjermani, Ninberg
ku në konferencë për të drejtat e njeriut organizuar nga qyteti i Ninbergut dhe UNESKO-ja ishte prezantuar
programi  Promovimi i vlerave humane dhe eksperienca që lidhen me të njejtat.

Në kuadër të PVH projektit në vitin 2005 funksionoi edhe PVH klubi në të cilin anëtarë janë pjes-
marësit e interesuar të cilët a kanë kaluar trajnimin. Nxënësit përgatitën dy projekte me rastin e festave të
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TË RINJTË E KRYQIT TË KUQ
Të rinjtë e Kryqit të kuq gjatë vitit 2005 realizuan këto aktivitete:

Në Javën e luftës kundër sëmundjeve të enëve të zemrës (21-28 shkurt), të rinjtë e Kryqit të kuq viz-
ituan Klinikën e sëmundjeve kardio-vaskulare “Filipi i Dytë” ku vizituan disa pacientë, labaratorin dhe
panë akademikun d-r Zhan Mitrev si kryen operacion. Gjithashtu u vizituan katër familje ku ka fëmijë
me probleme zemre.  Shënimi i javës përfundoi me ligjërata në temë “Prevenimi i sëmundjeve të zem-
rës dhe enëve të gjakut” nga ana e akademik d-r Zhan Mitrev në ambientet e shtëpisë së organizatave
humanitare “Dare Xhambaz”.

Me rastin e “Javës së higjenizimit” (08-15 prill) në shkollat tetëvjeçare “Vëllezërit Ramiz dhe Hamit” dhe
“26 korriku” nga Shuto Orizari, për fëmijët u organizuan ligjërata për mirëmbajtjen e higjenës dhe për
larjen e drejtë të dhëmbëve, dhe më pas iu ndanë edhe pako higjenike.

Në 08 maj, rreth 40 të rinjë të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit shënuan ditën botërote të Kryqit të kuq
dhe Gjysëmhënës së kuqe me mbjelljen e 300 pemëve të donuara nga NP “Pyjet e Maqedonisë” në
oborin e qendrës rekreative “Dare Bombol” në Vodno.

Në 26 korrik, Dita e solidaritetit, për 182 fëmijë nga familje sociale, nga fshatrat e Shkupit – Saraj,
Lubanci, Buçinci, Starçinci dhe Rakotinci u ndanë pako si pjesë e aksionit “Dhuro dhe ndihmo” – i orga-
nizuar në shanjë të tërmetit katastrofal që në 1963 goditi Shkupin. Pakot kishin lodra dhe libra, të cilat
fëmijët e qytetit të Shkupit, që të ndihmojnë shokët e panjohur, i sillnin gjatë gjithë muajit në Kryqin e
kuq të qytetit të Shkupit.

Me rastin e Javës së luftës kundër sidës 01-07 dhjetor, të rinjtë e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit orga-
nizijnë fushatë “Edhe prezervativi shpëton jetë”. Fushata filloi me mbajtjen e tribunës në të cilën mysafir
ishte Stojan Konev nga Prilepi, persom bartës i  HIV virusit.  Në tribunë merrnin pjesë rreth 120 të rinjë,
të cilët së pari dëgjuan ligjëratën për sidën nga ana e d-r Silvana Onçeva dhe rëfimin e jetës së mysafir-
it, dhe më pas një pjesë e madhe prej tyre morrën pjesë aktive duke bërë pyetje dhe duke dhënë
mendimet e tyre. Si mbarim i kësaj jave në 07 dhjetor në sheshin “Makedonija” tradicionalisht u orga-
nizua “Parada e ndriçuesve” në të cilën mernin pjesë 400 anëtarë të rinjë dhe simpatizuaes të Kryqit
të kuq. Gjatë gjithë ngjarjes një grup të rinjësh udhëhiqnin programin dhe prezantonin të vërteta për
sidësn, ndërsa në sfond dëgjohej muzikë. Në pano ishin ekspozuar  edhe vizatime me paralajmërime
simbolike për reziqet nga virusi tek të rinjtë tre vepra prej të cilave morrën edhe çmime.

Me rastin e Ditës së personave antikapat (03 dhjetor) dhe festat e vitit të ri, një grup vullnetarësh të
rinjë të Kryqit të kuq nga PVH klubi bashkë me një grup persona me pengesa intelektuale nga qendra
ditore “pPoraka” përgatitën rreth 100 kartolina për vitin e ri të cilat më pas i shitën në QT “Ramstor”,
dhe me mjetet e mbledhura blenë mikrovalë për qendrën ditore “Poraka”.

Në 20 dhjetor në Javën e mbrojtjes së shëndetit të dhëmbëve u organizua ligjëratë për 20 fëmijë refug-
jatë nga Kosova dhe iu nganë kartolina dhe pasta dhëmbësh.

Me rastin e festave të Vitit të ri në bashkëpunim me Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë, dhe nën
patronatin e fandacionit Mobimaku për Maqedoninë u organizuan dy vizita të shfaqjes teatrale të vitit
të ri në Teatrin për fëmijë dhe të rinjë.  Gjithsej 200 fëmijë të familjeve të varfra dhe fëmijë me penge-
sa intelektuale nga shumë qytete të Maqedonisë kishin mundësi të ndiqnin shfaqjen “Vasilica prekras-
na” dhe morrën pako për vitin e ri.

Për festat e vitit të ri gjatë javës së fundit të dhjetorit, të rinjtë e Kryqit të kuq nga PVH klubi organizuan
aksionin “Të rinjtë pët të rinjtë” në QT “Ramstor” që përbëhej nga mbledhja e parave dhe mjete të tjera
(çokollata, bombona, patatina ...). të rinjtë mblodhën 25.638,00 den. dhe përgatitën pako të cilat në fil-
lim të janarit gëzuan 100 fëmijë të varfër në fshatrat Cvetovo dhe Ellovo.

Përveç angazhimit të të rinjëve me të gjitha këto aktivitete kalendarike ato morën pjesë edhe në PVH
projektin, në kampin veror në Kotor Varosh dhe në mbledhjen vjetore të të rinjëve të Kryqit të kuq të
Banja Lukës.

Këtë vit nisi dhe bashkëpunimi me shkollën “Nova”. Një grup nxënësish të kësaj shkolle janë vullnetar
në organizatën e qytetit të Kryqit të kuq.

Në muajin gusht Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit organizoi kampin veror “Miqësi pa kufijë” në Strugë ku
të rinjë nga Bosnja dhe hercegovina, Norvegjia, Serbia dhe Mali i Zi mësonin për vlerat e Kryqit të kuq
dhe për aktivitetet e të rinjëve që janë duke u realizuar në rajon.
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LL

D H U R I M I  I  G J A K U T  G J A T Ë  V I T I T  2 0 0 5
Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në kuadër të aktiviteteve të veta programore për dhurim

gjaku të organizuar, po pprgatit planin integral vjetor për zbatimin e aksioneve të dhurimit të
gjakut për vitin 2006. realizimi direkt i të njejtave kryhet në nivel të organizatave komunale të
Kryqit të kuq në teritorin e qytetit të Shkupit.

Rezultatet për vitin 2005 në nivel të organizatës komunale shënon OK Qendër me 3359
njësi gjaku të realizuara dhe OK Gazi Babë me 3011 njësi gjaku të realizuara. Pas tyre vijojnë
OK Çair, OK Karposh dhe OK Kisella Vodë.

rupi kordinues për dhurimin e gjakut pranë Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, gjatë vitit 2005 në kon-
tinuitet ka punuar në realizimin e Planit integral vjetor për dhurim të gjakut si dhe për ndjekjen e situatës  në
teritorin e qytetit tonë. Gjatë gjithë vitit punohej për gjetjen e mënyrave  dhe formave për motivimin e dhu-
ruesve të gjakut, me qëllim që të kënaqen nevojat me produkte gjaku gjatë gjithë vitit. Me angazhimet e lobi-
grupit të mjekëve Mbledhja pranoi propozim amandamentin për përmirësimin e të drejtave të dhuruesve të
gjakut, me çka do të fitojnë beneficione në lidhje me shërbimet shëndetsore dhe medikamentet në listën poz-
itive. Për herë të parë këtë vit, më saktë me periudhë provë prej 1.11.2005 deri në fund të vitit, nisën listat
evidentuese për aksionet e dhurimit të gjakut, me çka do të kihet dhurim i gjakut më i organizuar dhe më i
mirë. 

Organizatat komunale të Kryqit të kuq dhurimine  gjakut e kryejnë në kontinuitet në teritorin e komu-
nave të tyre, rezultatet për të cilat janë përmbledhur në raportet e tyre vjetore.

Në kuadër të shënimit të 42 vjetorit  të tërmetit katastrofal në Shkup dhe ditës së solidaritetit, Kryqi
i kuq i qytetit të Shkupit në bashkëpunim me organizatat komunale të Kryqit të kuq, Asociacionit të dhuruesve
të gjakut, Këshillit të qytetit të Shkupit dhe Entit shtetëror për tranfizion organizoi aksionin tradicional të
dhurimit të gjakut në ambientet e lojrave të drurit pranë QTQ. Përveç qytetarëve të Shkupit humanitet dhe
solidaritet treguan ushtarët dhe eprorët e ARM, dhurues të gjakut nga Kumanova, Velesi, Gostivari dhe
Vinica. Në aksion u realizuan gjithsej 274 njësi gjaku.

Në 11 nëntor, përpara ditës së çlirimit të Shkupit u organizua aksion i dhurimit të gjakut në NP
“Ujësjellësi dhe kamalizimi” – Shkup. Aksioni ishte pranuar nga një numër i madh i të punësuarve në ndër-
marje, ndërsa u realizuan 136 njësi gjaku.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në bashkëpunim me Entin stetëror të transfuziologjisë, me rastin e 13
nëntorit organizoi aksion për dhurimin e gjakut. Vendi i mbajtjes ishte QT “Ramstor”. Në atë aksion u përf-
shinë qytetarë të qytetit të Shkupit, grupe të organizuara dhuruesish nga Velesi, Shtipi dhe Kumanova. Në
aksion u realizuan gjithsej 146 njësi gjaku.

Si organizues të këtij aksioni për dhurimin e gjakut, shpresojmë se kjo traditë, me rastin e çlirimit të
qytetit tonë do të jetë gjithmonë masive.

Tradicionalisht, organizata e qytetit të Kryqit të kuq, me rastin e 13 nëntorit ndau çmime dhe mirën-

johje nga sfera e promovimit dhe përparimit të dhurimit të gjakut:
NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”, si organizatë bazzë me numrin më të madh të njësive të gjakut të real-
izuara
OK e Kryqit të kuq Qendër me numër më të madh njësish gjaku të realizuara
Zotëri Jankov Tome për dhurues më të mirë të gjakut
Zonja Stojanovska Evica si motivues më i suksesshëm

LL
LL
LL
LL

PASQYRË E DHURIMEVE TË REALIZUARA TË GJAKUT NË SHKUP PËR 2005PASQYRË E DHURIMEVE TË REALIZUARA TË GJAKUT NË SHKUP PËR 2005

OKKKOKKK Plan për 2005Plan për 2005 I realizuar në 2005I realizuar në 2005 Në %Në %

Qendër 2551 3359 131,67
Gazi Babë 3007 3011 100,13
Kisella Vodë 3600 1425 39,58
Karposh 3824 1611 42,10
Çair 2573 1185 46,07

Gjithsej 15554 10590 68,08
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Gjatë vitit 2995 aktivitetet nga sfera e ndihmës së parë zhvilloheshin në disa sfera. Në fillim të vitit
(24.02.2005) u organizua kurs për mjekë ligjërues dhe testues për NP nga OK të qytetit të Shkupit. Në të nje-
jtin sertifikat morrën 17 mjekë. Më tej në nivel të OK u angazhuan në edukimin e ndihmës së parë si edhe
për aktivitetet e tjera të kësaj sfere.

Tradicionalisht në organizimiv e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit në 28.05.2005 e shtunë, në rrethin
dhe objektet e qendrës rekreative “Dare Bombol” në Vodno të mesme u mbajt konkursi rajonal për ndihmë
të parë.

Në konkurs merrnin pjesë ekipet fituese të konkurseve të mbajtura komunale për ndihmë të parë dhe
atë nga kategoritë e rinisë dhe më të rinjëve të OK të Kryqit të kuq: Gazi Babë, Karposh, Kisella Vodë,
Qendër dhe Çair.

Në konkurs ishin angazhuar gjithsej 20 mjekë prej të cilëve 15 nga OK (nga 3 mjekë me sertifikat për
vlerësim nga secila OK) dhe 5 nga Kryqi i kuq republikan në rolin e supervizorë. Në konkur morrën pjesë 5
ekipe nga të rinjtë dhe 5 ekipe nga kategoria e rinisë së Kryqit të kuq, ose gjithsej 10 ekipe me pjesëmarjen
e 60 konkuruesve. Ekipet punonin vetëm praktikë të ndarë në 5 vende punuese me intervenimin për tre raste
sipas skenarit të paraparë për punë. Vendin e parë në konkurs e morri ekipi i OK i KK Karposh me 1185 pikë
në të dyja kategoritë. Për ekitet e plasuara në vendin e parë organizatori siguroi çmime. Ekipi i plasuar në
vendin e parë morri pjesë në konkursin shtetëror për NP i cili u mbajt në Parkun e qytetit të Shkupit. Ekipi i
rinisë më tej na përfaqësoi në ballkaniadën e parë për ndihmë të parë. Për herë të parë këtë vit me insiativë
të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit dhe Kryqit të kuq të Beogradit u organizua konkurs për ndihmë të parë
për ekipet e kryeqyteteve të vendeve ballkanike. Në periudhën prej 15-18.08.2005 ekipi ynë qëndroi në
Beograd (Bogovagja) bashkë me 7 ekipe të tjera. Përfaqësuesit nga shkupi ishin 4 ndërsa ekipi i Beogradit
morri vendin e parë në konkurs. Ballkaniada vijuese do të mbahet në Sofje. 

Me rastin e Ditës botërore të ndihmës së parë 10 shtator,  më 15.09.2005 Kryqi i kuq i qytetit të
Shkupit në bashkëpunin me OK të KK organizoi manifestim qëndrër me dy ushtrime në Sheshin
“Makedonija”. Në to merrnin pjesë ekipi i të rinjëve të qytetit për ndihmë të parë dhe njësia për intervenim të
shpejtë e qytetit të Shkupit, në të cilën numri më i madh i anëtarëve janë mjek profesionist.

Përveç dy ushtrimeve me rastin e ditës botërore të NP u organizuan edhe këto ektivitete: 

Botim i pamfletave për ndihmë të parë në gazetën ditore Dnevnik, ligjëratë për ndihmë të parë për
kërkuesit e azilit e organizuar në Rosh qendrën, ligjëratë për ndihmë të parë të burgosurve në burgun e
Idrizovës.

Në fund të vitit me qëllim që ekipi i NP të përgatitet sa më mirë për konkursin e ardhëshëm ballka-
nik për NP në Sofje 2006 u përgatit program i veçantë për përgatitjen e ekipit. Eksperienca nga konkuset e
deritanishme tregon se të njejtat janë shumë të vështira dhe lodhëse dhe është e nevojshme përgatitje e
mirë. Komunikimi me gjykatësit në vendin e punës është në anglisht, prandaj secili konkurues duhet të njëh
gjuhën angleze (në veçanti termet themelore të NP). Përgatitja psikologjike gjithashtu është shumë e rëndë-
sishme. Për këtë qëllim është përgatitur grup i mjekëve, profesorëve të gjuhës angleze dhe një psikolog të
cilët do të punojnë me ekipin deri në nisjen e tij në konkursin në Sofje. 

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2005 organizoi edhe kurse bazë për ndig-
më të parë për nevojat e Kosmofonit dhe Birrarisë – Shkup, në të cilat të punësuarit morën sertifikate.

Për implementimin e suksesshëm të NP në të gjitha nivelet komisioni profesionist në kontinuitet
bashkëpunonte me qendrën (shërbimi profesional i NP në nivel të KK të RM) prej nga dolën një sërë inisia-

N D I H M A  E  PA R Ë
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AKTIVITET SOCIALO-HUMANITARE

reokupimi themelor i Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit në periudhën e kaluar ishte zhvillimi i marëdhnjeve
humane, solidaritetit dhe respektimin e dinjitetit njerëzor. Aktivitetet dilnin nga nevojat direkte të kategorive dhe
personave në nevojë për zbutjen e gjendjes së tyre sociale dhe mundësisë për tejkalimin e momentit social të
grupeve në nevojë. Në veçanti erdhi në dukje roli kordinues  gjatë shënimit të javëve tradicionale, aksioni për
mbledhjen e të mirave materiale, organizimi i fushatës për ditën e të uriturve etj. Dhënja e ndihmës direkte OK
të KK në planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve social-humanitare. Për personat me nevoja sociale, nëpër-
mjet OK të KK është distribuar ndihmë humanitare dhe atë:

Deretgjente për larje 413 kg
Çizme grash 75 palë
Çizme dimërore 1000 palë
Pampers për fëmijë 20 pako
Batanie fëmijësh 10 copë
Kostume burash 10 copë

Shpikozna 20 copë.
Pallto 10 copë
Gjysëm çizme 10 palë
Bebe pako 10 copë
Pako higjenike 16
Fletore 3 pako

Lodra për fëmijë 6 thasë

Çanda higjenike 17 copë
Thasë për fjetje 3
Sfungjrë 3

Veshje e vjetër
Bashkëpunimi me institucione të cilat strehojnë kategori të personave në nevojë u realizua me sukses

edhe në planin e përkrahjes së këtyre institucioneve me ndihmë humanitare. Në vitin 2005 është distribuar kjo
ndihmë në të mira materiale:
Pako higjenike 35
Detergjente për larje 150 kg
Tenxhere Rosfraj 120
Pjata 20 Lugë 100 copë
Sete guzhine 25
Dysheqe-sfungjerë 10
Palltë 110 copë
Këpucë grash 23 palë

Çizme fëmijësh 3 palë
Ushqime
Aparate telefonike 5
Kosha plastik 100 copë
Material për qepje 5 topa
Jastëqe 85 copë
Batanie 120 copë
Kosha 30 copë
Ngrohëse-muri 10 copë

Makina qepje 3 copë
Peshqira dore 75 copë
Çizme gome 20 copë
Këllëf jastëqesh 90 copë
Kompjuter-donacion 12 copë
Pantallona 2 pako
Këpucë me taka 40 palë
Këmisha burash copë

Në kuadër të Javës së solidaritetit përveç aktiviteteve të tjera në OK të KK u realizua edhe aksioni për
mbledhjen e të mirave materiale.

KOMUNA VESHJE USHQIM       KËPUCË

Qendër 300 kg
G. Babë 700 kg 25 kg                17 palë
Karposh 10 kg
K.Vodë 20 kg 
Çair 30 kg 20 palë

Aktivitetet për shënimin e 16 tetorit Ditës së urisë u realizuan nëpërmjet OK të KK. Në aksion u mor-
rën bone me vlerë.

Komuna Triska të marra    Realizimi Veshje Ushqim Mjete të mbl. me kasa

Qendër 83.900 den 8.000 d 877 kg
G. Babë 83.900 den 14.720 d 1700kg 400 kg 10.961 den
Karposh 179.320 den 34.980 70 kg
K.Vodë 68.780 den 0 2100 kg
Çair 100.000 den 19.282 d

Kryqi i kuq Çair ndau 1800 racione të ngrohta për personat dhe familjet sociale. Nga rezulatet e paraqi-
tura më sipër nuk duhet të jemi të kënaqur, është e nevojshme të bëhet analizë dhe të propozohen masa
adekuate për përmirësimin e gjendjes. Nga qytetar – afarist nga Shkupi janë donuar rreth 5 mijë këpucë për
nevojat e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Para festave të vitit të ri nga Johanita-Gjermani është pranuar ndih-
më humanitare 7 mijë pako me ushqime. Në bashkëpunim me qytetin e Shkupit është bërë plan për dis-
tribuimin dhe i njejti është duke u zbatuar.

Gjatë vitit 2005 vazhduan aktivitetet për distribuimin e ndihmës humanitare për personat e zvendosur
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PËRGATITJET DHE VEPRIMTATËRI GJATË KATASTROFAVE
Përshpejtimi i katastrofave në botë në vitet e kaluara është ritur dukshëm ku popullata e goditur nuk

mund të shërohet nga një katastrofë dhe menjëherë ndodh tjetër. Për këtë arsye është shumë me rëndësi për-
gatitja e të punësuarve si dhe e vullnetarëve në Kryqin e kuq si edhe vetëdija e lartë tek publiku për interven-
im të shpejtë dhe ballafaqimin me këto reziqe. 

Në 26 tetor 2005 në “Dare Bombol” në Vodno u hap një segment i projektit të përgjithshëm të Qendrës
rajonale të trajnimit për trajnimin e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Hapja e kësaj qendre do të thotë një
impuls i ri i bashkëpunimit rajonal, ndërsa shërbimet dhe kapacitetet e tij, përveç anëtarëve të njësitit për inter-
venim të shpejtë, aktivistë, në veçanti të rinjtë e KK do ti shfrytëzojnë ministritë e caktuara resore, agjensitë
speciale etj. Qendra e trajnimit përfaqëson kompleks mësimor me sallë për 100 dëgjues , bibliotekë dhe dy
mësuese kordinatore me infrastrukturë shoqëruese.

Realizimi i projektit është donacion prej 120.000 euro nga Qeveria greke.

NJËSIA PËR INTERVENIME TË SHPEJTA

Përpunuar uniforma për anëtarët e NJISH dhe nga dy bluza
Këshilli ekzekutiv i KK të Maqedonisë solli regullore për formimin, funksionimin, rolin dhe aktivimin e
NJISH të KK të RM
Janë siguruar anëtarët e NJISH
Është organizuar kurs bazë për ndihmë të parë për anëtarët e NJISH
Është siguruar pjesë e paisjeve për grupin e shpëtimit malor
Pjesëmarje në aktivitetet për festën fetare Uji i bekuar
Pjesëmarje e anëtarëve të grupit nga stacioni për pastrimin e ujit në dhënjen ndihmë personave të prekur
nga Cunami katastrofal no Azinë juglindore
Anëtarë të NJISH merrnin pjesë në pastrimin dhe shpëtimin e shtëpive të familjeve të zëna nga zjari në
ndërtesë në lagjen 11 tetori
Marshin e organizuar nga ana e Federatës së sporteve malore e siguronin anëtarët e NJISH
Dy anëtarë nga grupi për shpëtim në mal merrnin pjesë në seminar, të organizuar nga shërbimi për
shpërim në mal i Kryqit të kuq të Bullgarisë
NJISH realizoi dy ushtrime në Urën e gurit mbi limin Vardar dhe atë në 8 dhe 25 maj në nder të shënim-
it të 60 vjetorit të formimit të Kryqit të kuq të Shkupit. Përveç anëtarëve të NJISH në ushtrim merrte pjesë
edhe ARM me helikopter të vetin. Shkupjanët dhe mysafirët e kryeqyteteve me të cilat bashkëpunon KK
i Shkupit kishin mundësi të radhë nëpërmjet këtyre ushtrimeve të binden në guximin dhe përgatitjen e
anëtarëve të NJISH
Për herë të parë në liqenin Matka u organizua kurs për shpëtues mali, stazhues-profil veror. Për kursin u
paraqitën 22 kandidatë, por testin e pranimit t kaluan vetëm 14 kandidatë. Trajnimi zgjati 7 ditë, ndërsa
kursin me sukses e mbaruan 13 kursistë.
Trajnimi i shpëtuesve të rinjë malor e vizitoi  drejtori i shërbimit të shpërtimit malor të Kryqit të kuq Bullgar
Dy anëtarë të grupit të stacionit për pastrim të ujit merrnin pjesë në seminarin që e organizoi Kryqi i kuq
i Serbisë dhe Malit të Zi
Pjesëmarje e grupit mjekësor në shënimin e Ditës botërore të ndihmës së parë
Sigurimi i defilimit të fëmijëve të organizuar nga Ambasada e fëmijëve Megjashi, sigurimi i aktiviteteve të
aksionit Natë e bardhë e organizuar nga Qyteti i Shkupit
Sigurimi i konkursit ndërkombëtar të Badmington
Janë sigurar 5 çanta komples sanitar
Edhe përkundër përpjekjeve të kryhet pranim-dorëzimi i paisjeve të NJISH nga shkaqe objektive dhe sub-
jektive në vitin e kaluar kjo nuk u realizua
Një pjesë e aktiviteteve sipas dinamikës së paraparë nuk janë realizuar edhe për shkak të mospasjes së
mjeteve financiare.

LL
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STACION SHPËTUES NË VODNO
Në 21 maj në kuadër të Qendrës për kuadro dhe rekreim të fëmijëve dhe të rinjëve “Dare

Bombol” të vendosur në Vodno u lëshua në përdorim stacioni i parë shpëtues malor i KK të qytetit të Shkupit,
i vetmi i këtij lloji në Maqedoni. Stacioni është i llojit montues i paisur me kondicioner, telefon, radio stacione
fikse dhe dore, paisje kompjuterike, marinues, komplete për ndihmë të parë, bombla me oksigjen etj. qëllimi i
formimit të stacionit është që gjatë fundjavëve kur vizita e malit Vodno është e madhe tu ndihmohet vizitorëve
nëse gjenden në situatë të lëndohen, të humbasin etj. Në stacion çdo fundjavë nga 24 orë bëjnë dezhurn anë-
tarë të grupit për shpëtim malor të NJISH. Grupi është i përbërë nga aktivist profesionist të cilët kanë njohje të
shkëlqyer të sferës së ndihmës së parë. Stacioni i shpëtimit ka në dispozicion edhe automjet sanitar për trans-
portimin e të lënduarve.

Nga raportet e dezhurnit mund të shihet se në periudhën e kaluar janë kryer rreth 60 intervenime të
lëndimeve të llojeve të ndryshme, ndërsa të lënduarot më rrëndë janë transportuar në institucionet më të afër-
ta shëndetsore. Shpesh grupi angazhohej në kërkimin e personave të humbur.

Qytetarët e Shkupit janë të kënaqur nga aktivitetet e tij në vazhdimsi drejtojnë falenderime në adresë
të KK të Shkupit i cili me stacionin u mundësoi qëndrim të këndëshëm dhe të sigurt në Vodno.

Mjetet për paisjen dhe shpenzimet rreth dezhurimit për gjashtë muaj i ka siguruar Kryqi i kuq i
Ainbekut.

Duke pasur parasysh nevojën e funksionimit të stacionit, i njejti funksionon me  mbulimin e shpenz-
imeve nga buxheti i KK të qytetit të Shkupit.

Në kuadër të programit “Përgatitje dhe veprim gjatë katastrofave” u krye distribuim i ndihmës human-
itare për familjet e zëna nga zjari dhe të goditura nga fatkeqësi elementare: batanie E 615 J byshek E 20 J
pako higjenike E 46 J pako bebesh E 170 J sete kuzhine E 126 J këpucë E 8 palë J pallto E 4 J kostume bur-
rash E 2 J kova me leckë 40 peshqira për duar E 80 J kova higjenike E 140 J detergjente për larje 20 kg.
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KOLONIA FIGURATIVE “STRUGA 2005”
Pas një pushimi disa vjetor, në Qendrën për edukim dhe rekreim të kuadrove në Strugë, u përtërit tra-

dita për mbajtjen e kolomisë figurative në organitimin e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. E njejta u mbajtë në
periudhënprej 20 – 31.08.2005.

Bashkimi i traditave, kulturës, mënyrës së të shprehurit u shëndruan në vepra të cilat u lanë në pronë
të organizuesit - Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Tradita e shoqërimit nëpërmjet procesit krijues nisi që me
hapjen (20.08.2005) kur me fjalimin përshëndetës të sekretarit të Organizatës Suzana T. Paunovska dhe
Kryetarit z. Sait Saiti u hap kolonia figurative “Struga 2005”. Kolonia kishte karakter internacional, me pjesë-
marjen e 19 artistëve nga Maqedonia, Serbija, Bullgaria, Turqia. Tema ishte e lirë, ndërsa gjatë procesit të kri-
jimit  përdornin teknika të ndryshme arti dhe stile të cilat janjë shenjë e tyre personale. Organizuesi për secilin
pjesëmarës kishte siguruar pëlhurë, ngjyra dhe materiale të tjera të cilat përdoreshin gjatë procesit të krijimit.
Gjatë 11 ditëve të tjera, artistët punonin në veprat e tyre dhe deri në fund të kolonisë në pronë të Kryqit të kuq
të qytetit të Shkupit lanë 57 piktura me tematika dhe teknika arti të ndryshme.

Pas përfundimit të kolonisë figurative “Struga 2005”, organizuesi i të njejtës (organizata e qytettit të
KK) punonte për përgatitjen e organizimin e ekspozitës. Idea e njejta të ketë karakter humanitaro – shitës gjeti
reagime pozitive  tek shërbimet toka profesionale. Ndërkohë u përgatit katalog me biografitë e të gjithë pjes-
marësve dhe fotografi të veprave të artit. Për vend të mbajtjes së akspozitës së saj u zgjodh QIK (salloni 2),
vend ku ngjarja u hap solemnisht.  Ekspozitën e hapi Kryetari i Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, z. Sait Saiti.
E njejta ishte e hapur prej 14 – 17.11.2005, ndërsa ishin ekspozuar 50 vepra. Mjetet e mbledhura nga shitja e
veprave do të përdoren në kuadër të përcaktimeve programore të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.
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Projekti është implementuar nga ana e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, me ndihmë financia-
re të zyrës së Komisariatit të lartë për refugjatë pranë OKB, UNHCR, Shkup.

Qëllimi kryesor i projektit – Ndihma në ushqim, shëndetësi dhe përkrahje logjistike refugjatëve në
Maqedoni, është sigurimi i mbrojtjes shëndetsore dhe ndihmës në ushqime për 2115 kërkues të azilit (numri
është nga dhjetori 2005) në Maqedoni.

Kërkuesit e azilit janë persona nga Kosova – Serbi dhe Mali i Zi të cilët akoma nuk kanë mundësi repa-
triimi në vendet e lindjes në Kosovë, dhe disa persona të cilët janë strehuar në Tranzit qendrën – Gazi Babë
dhe vendin tënë e përdorin si zonë tranziti.

Projekti për mbrojtje shëndetësore përveç kontrolleve në organizatën e Kryqit të kuq në kuadër të
Ambulancës në Shuto Orizari, përfshin edhe sigurimin e qumshtit të adoptuar për ëmijët, drejtimin në nivele
më të larta  të mbrojtjes shëndetsore, sigurimin e shërbimeve stomatologjike, ndëhmues ortopedik, dhe
përkrahje psiko-sociale për kërkuesit e azilit. 

Grupet mjekësore siguronin edhe edukim shëndetësor në nivel individual për çdo pacient gjetë vizitës
së ambulancës. Gjithashtu, u organizuan edhe këshillime për shëndetin riprodhues. U inicua edhe sistem i
dërgimit të viktimave të dhunës familjare dhe gjithashtu u sigurua ndihmë për të njejtët, në bashkëpunim me
grupin në teren të UNHCR-s.

Në gjysmën e dytë të vitit me ndihmën e UNHCR fituan donacion nga ana e UNFPA, pako me mate-
riale mjekësore, medikamente për mjekimin e sëmundjeve transmetuese dhe mjete të ndryshme kontracep-
tive (Pezervativa, tableta, gjelpëra, spirale). Në fillim të dhjetorit beshkë me UNHCR organizuam seminar i cili
zgjati një javë (minimum standarte për shëndetin riprodhues, menaxhment klinik gjatë rasteve të përdhunimit
etj).

Mbrojtja primare shëndetësore dhe  dhënja e medikamenteve për kërkuesit e azilit kryhen të organi-
zatën e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, në Ambulancën në Shuto Orizari, nga ana e grupit mjekësor (mjek
dhe infermiere)

Numri i përgjithshëm i kontrolleve gjatë vitit 2005 është 14.962, prej të cilave 8.499 janë kontrolle të të
riturve ndërsa 6.463 fëmijë.  Mesatarja e kontrolleve është 60 në ditë.

Sëmundje më të shpeshte tek personat mbi 20 vjet janë degjeneruesit kronik, dhe atë tension i lartë i
gjakut dhe sëmundja e sheqerit. Tek personat nën 20 vjet më të shpeshta janë sëmundjet akute të rrugëve të
frymëmarjes. Në periudhën e vitit 2005 nuk kishte shfaqje të epidemisë tek koj popullatë.

Ndihmë nëpërmjet aktiviteteve logjistike u realizua nëpërmjet grupit që punonte në magazinë – Momin
potok, dhe atë në formë pakosh (infividuale dhe familjare), batanie, dysheqe, pelena higjenike për fëmijë dhe
të ritur etj. në vitin 2005 u distribuan 3.504 familjare dhe 415 familjare, për 450 familje dhe 105 persona të vet-

MBROJTJA SHËNDETËSORE E KËRKUESVE TË AZILIT
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Prej vitit 1996 Kryqi i kuq i Norvegjisë punon në ndërtimin e paqes dhe zgjidhjen e konflikteve kudo
në Jugosllavi. Aktivitetet i zbatojnë nëpërmjet programit  promovim i vlerave humane ku një nga elementet
më të rëndësishme  është ndërtimi i traditave dhe mirkuptimi midis grupeve të ndryshme etnike.  Ky pro-
gram, ose të paktën jtesë e tij, është miratuar dhe adoptuar sipas nevojave të secilës shoqëri Nacionale, dhe
lidhet me aktivitete të ndryshme të shoqërisë Nacionale dhe është pjesë e planeve të tyre vjetore akcionare.

Si pjesë e sktiviteteve që akoma janë të pranishme në rajon, dhe të cilat i organizon Kryqi i kuq
Norvegjez në bashkëpunim me shoqëritë nacionale, është kampi veror Miqësi pa kufijë.

Kampi çdo vit mbahet nga ana e akademisë Treider në Oslo, Skien në Norvegji dhe Këshillit norveg-
jez të organizatave rinore.

Meqë ky është viti i 8 që kur mbahen këto kampe, vitet e kaluara ato u mbajtë në këto vende:
Norvegji (1996 dhe 2002), Maqedoni (1999 dhe 2000), Bosnje dhe Hercegovinë(2001) dhe Srbi e Mali i Zi
(2003 dhe 2004).

Qëllimi kryesor i programit:

Përforcimin e rjetit të të rinjëve në Kryqin e kuq me promovimin e vlerave të Kryqit të kuq dhe programet
rinore në rajon L L Promovimin e tolerancës, mirkuptimit dhe respektine të qënit ndryshe LL Ndërtimine rrjetit
të fortë të miqësive përtej kufirit LL Motivimin e pjesëmarësve të jenë aktiv në OK të KK.

Qëllimi i kampit për këtë vit:

Njohje e ndërsjelltë L L Zgjerim i njohurive për Kryqin e kuq dhe për aktivitetet L L Rritjen e vetësijes për dal-
limet dhe ngjashmëritë e njerëzve të rinjë L L Shoqërim i mirë

Vendi i mbajtjes:
Këtë vit kampi Miqësi pa kufijë u organizua në Strugë, Maqedoni. Organizuas i këtij kampi ishte Kryqi i kuq
i R. së Maqedonisë në bashkëpunim me Kryqin e kuq të Norvegjisë, ndërsa si bartës i aktivitetit Kryqi i kuq
i qytetit të Shkupit. Kampi veror zgjeti prej 21.08.2005 deri në 28.08.2005.

M I Q Ë S I  PA  K U F I
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Target grupi:

Secili prej grupeve pjesëmarëse, Norvegjez, Boshnjak, Maqedonas, Serbo-Malazez dhe Kosovar dërguan
nga 6 pjesëmarës nga OK lokale të KK.
Nga Kryqi i kuq i R. të Maqedonisë në kamp merrnin pjes 4 nxënësit më tëmirë nga programi Promovim i
vlerave humane, kordinator i të rinjëve të Kryqit të kuq të R. së maqedonisë si dhe përfaqësues i këshillit
ekzekutiv i të rinjëve.

Tema në kamp:

Këtë vit temat në kamp më tepër u fokusuan në vlerat e Kryqit të kuq të cilat u përpunuan nëpërmjet këtyre
ligjëratave dhe prezantimeve: LL Strategjia 2010 L L Hulumtim i të drejtës ndërkombëtare humanitare LL
Kultura si sistem vlerash L L Komunikimi dhe teknikat e komunikimit L L Prezantimin e aktiviteteve rinore në
rajon.

Në kamp u zbatuan teknologji të ndryshme me qëllim rezultatet e arritura  të jenë më të dukshme dhe të
njetat të mund të maten: punë në grup, diskutime, ligjërata, skenografi dhe dramaturgji.

Më 23.08.2005, DPP kordinatori nga Kryqi i kuq i R. së Maqedonisë Z. Ali Samet bashkë me asistentin e
tij z. Oliver Giçevski kishin prezantim dhe ushtrim të përgatitur për pjesëmarës se si të mbrohen në rast të
katastrofave siç janë përmbythet, zjaret dhe tërmetet.

Më 25.08.2005 z. Miodrag Starçeviq nga Serbia dhe Mali i Zi beshkë me asistentin e vet z. Sasha Avram
përgatitën ligjëratë dhe ushtrim për të rinjtë nga KKn për hulumtimin e të drejtës humanitare ndërkom-
bëtare.

Informata plotësuese:
Çdo grup pjesëmarës në hapjen solemne kishte përfaqësues të vetin zyrtar: Kryetar i Kryqit të kuq/krizh i
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Të ardhura

Emër i të ardhurave Plnifikuar 2005 Realizuar 2005 Sprehur në indekse

1 Dinacion nga persona fizik 10.000,00      61.830,00      5,18      
2 Donacion nga persona juridik 100.000,00      1.336.539,00      1.236,54      
3 Të ardhura nga Qendra për rekreim Strugë 8.400.000,00      7.782.820,50      7,35      
4 Mjete nga Ligji për KK(regjistrim i mjeteve) 2.000.000,00      1.916.952,00      4,15      
5 Projekt UNHCR 9.000.000,00      9.637.476,00      7,08      
6 Projekt PVH/Komiteti ndërkombëtar i KK 2.241.624,00      2.222.106,00      - 0,87      
7 Projekt PVH/KK Shkup, Kki Norvegjisë, min e kulturës 1.494.416,00      1.592.373,00      6,55      
8 Projekt Ajnbek 900.000,00      224.501,00      - 75,06      
9 Nga kursi i mbajtur për ndihmë të parë 100.000,00      129.504,00      
29,50      
10 Të ardhura të kaluara nga viti paraprak -        3.198,00      

Gjithsej të ardhura 24.246.040,00      24.907.299,50      2,73      

Shpenzime

Paga, qira dhe shpërblime për të punësuarit

Emri i shpenzimeve Plnifikuar 2005 Realizuar 2005 Sprehur në indekse

1 Paga neto për të punësuarit 1.550.000,00      1.469.174,50      - 0,05      
2 Shpërblime për udhëtim të të punësuarve 198.000,00      114.000,00      - 42,42      
3 Shpërblime për ushqim të të punësuarve 231.000,00      204.000,00      - 11,69      
4 Shpërblim për pushime vjetore 64.000,00      63.500,00      - 0,78      
5 Tatim personal i shpërblimeve 30.000,00      14.793,00      - 50,69      
6 Tatim personal i pagës 200.000,00      167.101,00      -
16,45      
7 Shpërblime të tjera 20.000,00      10.056,50      - 49,72      
8 Kontribute nga paga e të punësuarve 762.000,00      678.239,50      -
10,99      

Gjithsej shpenzime 3.055.000,00      2.720.864,50      - 10,94      

Shpenzime për materiale dhe shërbime

Emri i shpenzimeve Plnifikuar 2005 Realizuar 2005 Sprehur në indekse

1 Energji elektrike Strugë/Vodno 740.000,00      815.934,50      0,10      
2 Ujë i shpenzuarr në Strugë 240.000,00      207.869,00      -13,39      
3 Plegra Strugë 180.000,00      190.070,00      5,59      
4 Shpenzime për pjesëmarjen në sshpenzimet e DHO 200.000,00      241.155,00      20,58      
5 Për postë 10.000,00      28.606,00      186,06      
6 Telefon/KK Shkup/Vodno/Strugë 250.000,00      327.990,00      31,20      
7 Naftë 200.000,00      269.883,50      34,94      
8 Shpenzime për regjistrimine automjeteve 100.000,00      45.451,00      - 54,55      
9 Shpenzime të tjera/transport(taksë rruge, larje) 20.000,00      11.750,00      - 41,25      
10 Materiale për zyrat 150.000,00      114.604,00      - 23,60      
11 Parapagesë revistash 15.000,00      10.000,00      - 33,33      
12 Kaseta etj për AOP 50.000,00      23.750,00      - 52,50      
13 Pije, produkte ushqimore, mjete higjenike 50.000,00      71.539,00      43,08      
14 Aparate për mbrojtje nga zjari 65.000,00      -        - 100,00      
15 Materiale arsimore 5.000,00      22.956,50      53,04      
16 Materiale të tjera-bateri, lule, vizit karta 30.000,00      53.275,00      77,58      
17 Riparim dhe mirmbajtje e automjeteve 150.000,00      46.319,00      -
69,12      
18 Blerje e mobiljeve për zyrat 60.000,00      65.504,00      9,17      
19 Shpenzime për mirmbajtjen e paisjeve 50.000,00      111.817,00      123,63      
20 TShpenzime për mirmbajtjen e ndërtesës 200.000,00      -        - 100,00      
21 Pagesa sipas vendimeve gjyqësore 50.000,00      16.601,50      - 66,80      
22 Shpenzime për punën e Qendrës në Struhë 3.150.000,00      3.758.009,50      
19,30      
23 Shërbime avokati 50.000,00      87.108,00      74,22      
24 Provizione bankare 25.000,00      36.474,00      45,90      
25 Sigurimin e pasurisë 150.000,00      -        - 100,00      
26 Përpunimin e planeve urbanistike dhe të ambientit-M.Potok 50.000,00      -        -
100,00      
27 Shërbime të tjera të pajtuara 50.000,00      82.345,00      64,69      
28 Shpenzime nga projekti Ajnbek 900.000,00      224.501,00      - 75,06      
29 Shpenzime nga projekti UNHCR 9.000.000,00      9.637.476,00      7,08      
30 Shpenzime nga projekti PVJ/ Komitet i KK 2.241.624,00      2.222.106,00      - 0,87      
31 Shpenzime nga projektiPVH/KK Shkup 1.494.416,00      964.570,00      - 35,46      
32 Material propagandues 15.000,00      45.960,50      206,40      
33 Shpenzime për shënimin e 60 vjetorit 1.173.945,00      

Shpenzime gjithsej 19.951.040,00      20.907.570,00      4,79      

Shpenzime funksionale për shërbimet profesionale

Emri i shpenzimeve Plnifikuar 2005 Realizuar 2005 Sprehur në indekse

1 Udhëtime jashtë shtetit 150.000,00      1     07.807,50      - 0,28      
2 Punë e trupave këshillues 100.000,00      177.647,00      77,65      
3 Puna e Këshillit të KK të qytetit Shkup 40.000,00      51.200,00      28,00      
4 Puna e Këshillit ekzekutiv 50.000,00      93.700,00      87,40      
5 Shpenzime për veprimtari edukatovo shëndetsore 150.000,00      139.350,00      -
7,10      
6 Shpenzime për veprimtari social humanitare 100.000,00      58.950,00      -
41,05      
7 Puna e KK rinor 200.000,00      361.586,00      80,79      
8 Shpenzime për programin për katastrofa 350.000,00      274.735,00      - 21,50      
9 Pjeshmarje në seminare dhe konferenca (pagesa ditore) 100.000,00      10.150,00      - 89,85      

-        
Gjithsej 1.240.000,00      1.275.125,50      2,83      

GJITHSEJ SHPENZIME
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Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit me qëllim

më të sigurojë transparencë më të madhe

në punën e vet Ju dërgon raportin finan-

ciar për vitin 2005. raporti në të njejtën

kohë paraqet të ardhurat dhe shpenzimet e

planifikuara dhe të realizuara për vitin e

kaluar të vendosura në më shumë para-

grafë. Gjithashtu në rapotrin e

përgjithshëm vjetor të Kryqit të kuq të

qytetit të Shkupit do të mund të gjeni infor-

macione për organizimin tonë, mënyrën e

punës, inisiativat tona, për projektet dhe

angazhimet si edhe për aktivitetet më të

rëndësishme në nivel nacional dhe

ndërkombëtar.

Raporti financiar për vitin 2005 i përpunuar

në mënyre preçize, me shpenzime të plan-

ifikuara, donacione dhe të ardhura si dhe

puna e mirë e organizatës tonë, jep pamje

të qartë për vitin financiar të përfunduar

me sukses.

Nga grafiqet që vijojnë mund të konstato-

het se për vitin 2005 të ardhurat e plani-

fikuara në lidhje me të realizuarat lëvizin

vetëm për 2.73 indekse, ndërsa shpen-

zimet e planifikuara dhe të realizuara për

vetëm 2.71 indekse. Kontrollimi i shpenz-

imeve të përgjithëshme është qëllimi

themelor i çdo organizate të suksesshme.

Pa kufizime dhe kujdesje për vperat e

përgjithëshme, shpenzimet e pakufizuara

me siguri do të rezultonin në defiçit të lartë

dhe ritje progresive e raportit midis të ard-

hurave dhe shpenzimeve vjetore.

Në fund, me grafikun e fundit thekësojmë

shpenzimet e destinuara në organizatën

tonë, me atë që vetëm 16,05 indekse janë

shpenzime funksionale, ndërsa shpen-

zimet për aktivitetet programore të Kryqit

të kuq të qytetit të Shkupit është 84,95 nga

shpenzimet e përgjithëshme.

S
h

q
ip



46

E
n
g
li
s
h

50

FUNDAMENTAL PRIN-
CIPLES OF THE

MOVEMENT

HUMANITY

The International Red Cross and Red Crescent
Movement was created as a result of the desire to
provide assistance to the wounded on the battlefield,
without any impartiality, as well as to stop and allevi-
ate the suffering of the human being wherever it is
possible.

The aim of the Movement is to protect the life and
health and to respect the human being. It promotes
common understanding, friendship, cooperation and
permanent peace among all people.

IMPARTIALITY 

Do not discriminate on the basis of national, racial,
religious and class affiliation or a political conviction.
It makes effort to alleviate the suffering of individuals,
guided exclusively by their needs, however, giving pri-
ority to the emergency cases.

NEUTRALITY

In order to enjoy the trust of everybody, the Movement
should not take side regarding political, racial, reli-
gious or ideological nature.

INDEPENDENCE

The Movement is independent. The National
Societies, though acting as a complementary service
to the humanitarian services of the Governments and
are a subject of regulation of the national law, must
preserve their autonomy in order to be able to act at
any time, in compliance with the principles of the
Movement.

VOLUNTARY SERVICE

It is a Movement to provide voluntary assistance, not
inspired materially.

UNITY

In one country there can be only one National
Societies of the Red Cross or the Red Crescent. It
must be open for everyone and conduct its humanitar-
ian work on the entire territory of the country.

WHO IS A VOLUNTEER IN
THE 

RED CROSS?
A volunteer of the Red Cross is the person led by his/her free will

to perform the voluntary activity to contribute to the life improvement of the
vulnerable population.

The work of the volunteer does not include financial and tangible
indemnification and it is based upon the basic principles of the Red Cross
and Red Crescent.

YOU CAN INTRODUCE
CHANGES

Owing to the people’s humanity the Red Cross helps in improving
the life of the vulnerable people (people living under difficult economic and
social conditions).

If you wish to confer your contribution to donating or voluntary
engagement, please, contact the Red Cross office in your municipality.

WHY SHOULD YOU BE THE 
VOLUNTEER OF THE RED

CROSS?
To be a part of the International Humanitarian Movement and the

universal humanitarian mission.
To realize your natural aspirations for solidarity and humanity.
To contribute to improving the vulnerable population and their bet-

ter future.
To contact different people, to be a part of the new friendships

and exchange of know-hows.
To advance your capacities, or to develop your communication

The ultimate objective of the City

Red Cross Skopje is to improve the

life if the vulnerable categories of

individuals and to promote the

humanitarian values and humanitar-

ian right.

Strategic goals of the City Red

Cross Skopje:

L to promote the Elementary Principles 

and human values of the Movement of 
the Red Cross and the Red Crescent 

L to be ready and act in cases of disas-
ters 

to secure humanitarian and social aid
to 

the population

L health care by protecting the life,
health 

and human dignity 

L respect of people, non-discrimination   
on the basis of nationality, race, 

M I S -

www.redcross.org.mk/skopj
VISIT OUR WEBVISIT OUR WEB
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The extinguishing year of
2005 was the year which, for us in the
Red Cross, brought expression of the
initiation for better function of the
organization, the year when dominated
the issues related to program and
deployment tendencies of the Red
Cross by special emphasis of the up-to-
date trends in the work. It has been the
year which marked the 60 year growth
of the City Organization, the jubilee we
are proud of, the period when we
summed up the recent results and we
installed the fundaments for the forth-
coming program accomplishments. The
merits and contributions of my former
colleagues’, of a enormous army of vol-
unteers from all units of the Red Cross
in Skopje, as well as of the individuals
who were professionally engaged,
were built-in into the 60 year fruitful
activity of the City Red Cross Skopje.
The works of the great number of
human people will speak about the
growth of the humanitarian organiza-
tion of the Red Cross and they will
stand for a support that in the future

60 YEARS OF
GROWTH OF
THE HUMANI-
TARITY AND

also there is a hope for everyone. 
Throughout all these years

this organization has been existing, it
has been proven the epithet it holds “
the lighthouse of humanity” which
reminds us by its great power on our
common liability to look after each
other. Being aware that the power is not
in the individual but in the togetherness,
we construct bridges of cooperation
with the organizations of the Red Cross
in the region around us and wider.
Never and in any time, as in the last 60
years, will the humanity and solidarity
of Skopje fail. Our activists, volunteers
do not accept the activity in the organi-
zation as mission only but as a part of
their lives.

Presently, the City Red Cross
Skopje is widely developed and pro-
gram contemporary organization, nour-
ishing high standards of organization.
The year behind us will serve us as an
inducement and motivation to continue
working to enrich our program orienta-
tions and to continue harvesting suc-

The City Red Cross Skopje
presents you with special satisfaction
the Report on its work and financial
report on 2006.

We would like, together with
you, share the results from our accom-
plished program activities and we
would take advantage of this opportu-
nity to follow together the program
activities in the most versatile seg-
ments of our work oriented to be more
successful in the coming year.

One more year of successful
completion is behind us, being aware
that we succeeded in realizing com-
pletely more-of-than-planned activities
and in learning how to overcome the
weaknesses. 

Last year was very significant
for us: the celebration of the 60 year
jubilee and the winning of the 13
November award, the highest recogni-
tion that is conferred by the city authori-
ties. The award arrived as a finalization
of the overall past works and of all activ-
ities which marked 2005. This award that
is very important for the City Red Cross
Skopje more precisely for the volunteers
which number hopefully will get
increased so that together we can be
able to meet the requirements of the
people and the ones who need our sup-
port mostly.

We would like to extend our
GREAT and CORDIAL GRATITUDE to
all who helped us realize the 2005
Program.

Sincere wishes for the coming
year filled up with much success and

Suzana T. Paunovska
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CITY RED CR
January February March

July August September 

We star the New Year by distrib-
uting the humanitarian aid of
Nurnberg for everyone who
needs help.

In the month of solidarity, pack-
ages with toys and books for the
children from the socially endan-
gered families as a part from the
action of the Youth of the City
Red Cross Skopje “Donate and
help”.

The young people visit the
“Philip II” clinics and they
involved themselves by their
contribution into the celebration
of the week of fight against the
cardiovascular diseases.

The best participants from the
PHV project as well as represen-
tatives of the executive board of
Youth of the Red Cross of the
Republic of Macedonia in coop-
eration with the Norwegian Red
Cross, participants in the sum-
mer camp “Friendship without
boundaries” 

Within the period of January –
March the members of the
Emergency Interventions Unit
(water treatment plant) unselfish-
ly helped the people who suf-
fered from the cunami in
Indonesia.

The central event with simulating
exercises at the city square in
Skopje, upon the occasion of the
World Day of the First Aid

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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ROSS
April May June

October November December

Transparency, information on
our everyday activities and
addresses where you can find
us, everything on www.red-
cross.org.mk/skopje

60 years from the foundation of
the City Red Cross Skopje. 60
years of existence and growth, a
jubilee to respect and celebrate.

“Humanity does not recognize
years”, the City Red Cross
Skopje organized the campaign
under the motto “All of us are
their children - let us help the old
people.”

A new impulse of the regional
cooperation with th eopening of
the training center of the City
Red Cross Skopje realized by
the financial support of the
Greek government.

A recognition for us and for the
generations who contributed to
the organization, 13 November
award, the highest recognition
for our social humanitarian activ-
ity.

400 young members and follow-
ers of the Red Cross Movement
participated traditionally in the
Parade of Lights as a completion
of the week of the fight against
AIDS.

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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ORGANIZATION AND

The City Red  Cross Skopje OAnnual

We are especially proud and satisfied to come back to the past 2005, the year that
passed by the celebration of the 60 year jubilee from the foundation of the City Red Cross
Skopje, the year of numerous activities, work successes and recognitions for the manifold
humanitarian activities.

In May, our organization celebrated the great and important jubilee  - 60 year from the
foundation of the City Red Cross Skopje. Upon this occasion many delegations were invited
and were present that together with us celebrated the six decades’ growth of the Organization.

Red Cross Nurnberg 
Red Cross Bucharest – Sector 3
Red Cross Oslo 
Red Cross Athens 
Red Cross Ankara 
Red Cross Tirana
Red Cross Sofia
Red Cross Ainbek
Red Cross Belgrade
Red Cross Sarajevo
Red Cross Banja Luka
Red Cross Ljubljana

The patron of the celebrations was the mayor of the City of Skopje, Mr. Trifun Kostovski.
Within the protocol activities upon the occasion of the celebration of the jubilee on 24 May 2005
it was held the Ceremonial Session of the Assembly of the City Red Cross Skopje in the
Aleksandar Palace Hotel and on 25 May 2005 in the same hotel it was held the Ceremonial
Academy.

The award which arrived as a finalization of everything that was realized formerly as well
as of the activities by which the year of 2005 was marked is the 13 November award, the high-
est recognition granted by the city authorities in the field of humanitarian activities. This award
is the insignia for us, the generations before us and it motivates to further successes.

In 2005 the 5 Municipal Organizations of the Red Cross on the territory of the City of
Skopje were coordinating permanently their activities. Thus, they achieved fluent course of the
planned program orientations, the support of the City Organization and successful implementa-
tion of the current activities. 

The program for the work of the City Red Cross Skopje for 2005 was being realized with-
in the program activities of the expert departments and committees. Hence, a result from it was

LL
the Report on their work in the period of January – December 2005 and the Operational
Program for 2006 were worked out.

Over the whole year, within the planned sessions and meetings were held the following;
2 sessions of the assembly of the City Red Cross Skopje

5 sessions of the Executive Board of the Red Cross
22 meetings of the Expert Committees 

In the last year, the youth Red Cross distinguished itself especially by its activities and it
was their holder and implementing body. Many volunteers enrolled the actions planned in the cal-
endar to mark the Week of the Fight against Coronary Diseases, Hygienization Week, World Day
of the Red Cross and Red Crescent, Week of the Fight against AIDS, Dental Protection Week, and
we emphasize especially the New Year actions in the Shopping Mall “Ramstore” with the daily cen-
ter “Poraka” (Message), with the youth from the PHV club in the action “The Young for the Young”
as well as the organized shows for the children from the socially endangered families under the
patronage of the foundation “Mobimak”.

LL
LL

LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
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The City Red  Cross Skopje OAnnual

Karpos Municipality:

138.000 inhabitants

(a school for foreign

languages function

within the Municipal

Organization of the

Red Cross)

Kisela Voda Municipality:

180.000 inhabitants

(a hygiene service func-

tions within the Municipal

Organizations of the Red

Cross)

Gazi Baba Municipality

102.000 inhabitants

(It was implemented the

project for common devel-

opment of the community)

Chair Municipality:

120.000 inhabitants

(The Municipal Organization

of the Red Cross enables

pre-school education for 30

children in Shuto Orizari by

the financial help from

Badenviten)

Centar Municipality:

85.000 inhabitants

(Municipal Organization of

the Red Cross with the best

realizations in blood dona-

tion in the last several

years)
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INFORMATION
Via the public media, press conferences and direct contacts with the residents the resi-

dents were permanently informed on the everyday activities of the City Red Cross Skopje. 
In compliance to the Program two numbers of the newspaper The Bridge of Solidarity

were released.
The web site of the City Red Cross Skopje was being updated.

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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MARKETING AND MOBILIZATION OF FUNDS

INTERNATIONAL COOPERATION AND
The Red Cross of Skopje in the reported period realized remarkable international cooperation.
The presence of 12 delegations of capitals during the celebration of the 60 year jubilee from the foun-

dation of the City Red Cross Skopje speaks about the activity of the Organization at international level. The
protocol activities, the President and Secretary organized bilateral meetings with every delegation separately.
They agreed precisely at the meetings the future activities.

Invited by the Red Cross of Nurnberg, the visit was realized by three members delegation led by their
president.

The visit was utilized to deepen the cooperation with the Red Cross of Nurnberg, to exchange experi-
ences and it was obtained support of the program activities of the Red Cross Skopje. At the same time the del-
egation was present at the  International Conference for Human Rights under the patronage of UNESCO,
where it was presented the project “Promotion of Human Values”.
In the period from 15 through 18 August it was held the Balkan Championship of the First Aid teams from
Belgrade, Skopje, Sofia, Bucharest, Sarajevo, Tirana and Ljubljana. The Balkan Championship was hosted by
the Red Cross Belgrade. This meeting also was used for bilateral discussions.

Primary discussions were realized with the Red Cross of Oslo, the visit and signing of the Protocol of
Cooperation will be realized in 2006..

The City Red Cross Skopje, Cosmofon and New Moment started on 25 May 2005 the cam-
paign under the motto – We are all their children – Let us help the old people.

The campaign anticipated many ways of donation: by SMS or calling the special number
075/140 100 for all users of Cosmofon, by paying to the bank account of solidarity, directly or by
special vouchers that were distributed by the Youth of the Red Cross, by buying the CD with the
song – We are all their children – and by buying tickets for the humanitarian concert.

During the campaign there were collected 962,600.00 MKD. The assets collected from the
campaign were aimed for the improvement of the conditions in the homes for old people in
Macedonia. In the home “Mother Teresa” in Skopje new heating devices were installed “ Sue Rider”
in Bitola, “Kiro Krstevski-Platnik in Prilep and “Zafir Sajto” in Kumanovo.

The campaign was supported by the vehicles for public information, institutions, productions
and individuals, who the City Red Cross Skopje and Cosmofon granted plaques to as a symbol of
gratitude.

The campaign – We are all their children – became a familiar brand and woke up the con-
science to look after the old people and it turned the interest of the entire public toward the social
category that has not been so far in the focus of the attention.

WE ARE ALL THEIR CHILDREN – CAM-

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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DISSEMINATION
The dissemination comprises expansion of awareness for the International humanitarian

right and basic principles and ideas for the Red Cross and Red Crescent Movement so that

they could be understood, accepted and observed. Its objective is also alleviation of the

humanitarian work.

During 2005 through regular meetings of the commission for dissemination of the City Red Cross
Skopje in which there is a representative from the five municipal organizations in Skopje, it was being coor-
dinated the work referring the dissemination on the territory of the city of Skopje.

The City Red Cross Skopje in cooperation with the municipal organizations of the Red Cross was
present in the elementary and secondary schools where the students obtained basic information on the Red
Cross. This year, upon the request of a part of the students in the American high school it was performed
dissemination and introduction with the organization of the Red Cross.

Also, we were involved with our representatives in the advanced training of the new disseminators,
a session organized by the Red Cross of the Republic of Macedonia.

The youth from the five municipal organizations were present also in the PHV workshops where dis-
semination was especially emphasized.

The City Red Cross Skopje in October initiated also the evaluation of the dissemination on the ter-
ritory of Skopje which grew up into an evaluation at the level of the Red Cross of the Republic of Macedonia.
We were involved with our representatives also in the working group and in the group that worked directly
on field. The final results are expected in February 2006 and as such they should contribute to improving the
dissemination.

The objective of the dissemination is not only to ensure that the people either employed or volun-
teers, public or private institutions or the community in full know the elementary principles and human val-
ues but to influence on their application and observance. The Red Cross must support the individual and
common values that support the respect to other people and to support the wish for joint work in order to be
found solutions for the community problems. All of this results in the basis for the realization of the program
assignments related to dissemination on the City Red Cross Skopje.

PHV – 
PROMOTION OF 
HUMAN VALUES

The academic 2004/2005 year for the project Promotion of Human Values is the year

of obvious results. After the end of the cycle 2004/2005 in April 2005 in the office of PHV

with the City Red Cross Skopje 84 small projects arrived created by teams or individuals by

312 students who passed the PHV cycle for 2004/2005.

The areas of the projects, in compliance to the contract for cooperation with the Education
Development Office, were ethnology and journalism through humanitarian action. Through the selected
issues the students performed researches and applied the active approach towards life that is also one of
the targets of the PHV program.

The projects were mainly focused and oriented to the benefit of the community the students live and
study in. As example we will mention several projects: organization of school concert and by the collected
assets to buy books for the school library, making home-made cookies and selling them, organization of pup-
pet show for the children from kinder-gartens, collecting food for the socially endangered families.

After the end of the final workshop where the students, who were the most active in the regular work-
shops and who did the best projects, were invited, it was effected evaluation of the project. It was done by
the support of the managers of the City Red Cross of Skopje, representatives of MKCK and instructors of
the PHV program.
Due to the positive results of the program the everyone recommended to be organized a special workshop
for the interested Municipal organizations where the number of volunteers from the municipalities would be
bigger. It was performed a presentation which was attended by secretaries of all municipal organizations and

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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a part of them applied for the PHV package which is actually a PHV model for dissemination. The municipal-
ity that has applied will participate by financial assets for its participants (youth and disseminators) who will
be trained to create and document the projects. At the end of the cycle, actually in April, it will be created
team and individual projects. The best projects will be again rewarded by participating in the final workshop.
After the end of the cycle the disseminators will train also other volunteers.

According to the 2005 Action Plan, there were also held 5 photo exhibitions aimed to promote the
program in the community they came from and the participants from Krushevo, Gostivar, Kichevo, Veles and
Strumica.

Also the best participants from the PHV final workshop took part into the summer camp “Friendship
without boundaries” in Struga supported by the Norwegian Red Cross organized by the Red Cross of the
Republic of Macedonia and implemented by the City Red Cross Skopje.

The representatives of the City Red Cross Skopje in September were in Germany, Nurnberg,
where at the conference of human rights organized by Nurnberg and UNESCO, it was presented the pro-
gram “Promotion of human values and experiences related to it”.

Within the PHV project in 2005 it started to function also the PHV club in which all interested partic-
ipants, who passed the training, participated. The students made two projects upon the occasion of the New
Year holidays: one of them in cooperation with Poraka, the Center for Supporting Individuals with Intellectual
Hindrance – creating Winter season cards and the second one collection of funds for the New Year pack-
ages for the children – social cases.

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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THE RED CROSS YOUTH

The Red Cross Youth in 2005 realized the following activities:

In the Week of the fight against the coronary diseases (21-28 February) the Red Cross
Youth visited the Clinics of Cardio-Vascular diseases “Philip II” where they visited several
patients, the laboratory and they saw the academician D-r Zjan Mitrev operating. Also, four
families were visited with children with cardiac problems. The week ended with the lecture
on “Prevention from Cardio-Vascular Diseases” by the academician d-r Zjan Mitrev in the
premises of the center of humanitarian organizations “Dare Dzambaz”.

Upon the occasion of the “Week of hygienization” (8-15 April) in the Elementary Schools
“Braka Ramiz and Hamit” and “26 Juli” from Shuto Orizari, for the children there were organ-
ized lectures on maintaining hygiene and for the proper teeth brushing, and afterwards they
were given hygiene packages.

On 8 May, about 40 young people of the City Red Cross Skopje celebrated the world day of
the Red Cross and Red crescent by planting 300 evergreen trees donated by the Public
Enterprise “Makedonski shumi” in the yard of the Recreational Center “Dare Bombol” on the
Vodno Hill.

On 26 July, the Day of Solidarity, 182 children from the socially endangered families from
the Skopje villages Saraj, Ljubanci, Buchinci, Strachinci and Rakotinci were presented pack-
ages as a part of the action “Donate and Help” – organized on the occasion of the disas-
trous earthquake that shocked Skopje. The packages contained toys and books that were
being brought to the City Red Cross Skopje during the month by children from Skopje to help
their unknown friends.

Upon the occasion of the Week of the Fight against AIDS  1-7 December, the Youth of the
City Red Cross Skopje organized a campaign “The condom also saves the life”. The cam-
paign started with the tribune which guest was Stojan Konev from Prilep, the bearer of the
HIV virus. The tribune was attended by 120 young people who were following first the lec-
ture on AIDS by d-r Silvana Oncheva and the guest’s life story, and afterwards a great part
of them participated actively by posing questions and giving their considerations. This week
finished on 7 December on the Macedonia Square when it was traditionally held “The
Parade of Lights” where about 400 young members and associates to the Red Cross move-
ment participated. During this event a group of young people run the program with music
background and presented truths related to AIDS. On the panels there were displayed also
drawings with symbolic warnings on dangers from the virus among the young people when
three works won awards. 

Upon the occasion of the Day of Disabled Persons (3 December) and Winter holidays, a
group of young volunteers of the Red Cross from the PHV club together with a group of per-
sons with intellectual hindrance from the daily center “Poraka” prepared about 100 Winter
season cards that were sold in the Shopping Mall Ramstore and with the collected money
they bought a microwave oven for the daily center “Poraka”.

On 20 December in the Week of Dental Protection it was organized a lecture for 20 children
refugees from Kosovo who were given tooth pastes and brushes.

On the occasion of the New Year holidays in cooperation with the Red Cross of the Republic
of Macedonia and under the patronage of the Foundation Mobimak for Macedonia there
were organized two visits to the New Year theatre show in the Theatre for Children and
Youth. Totally 200 children from socially endangered families and persons with intellectual
hindrance from many places from Macedonia had the opportunity to watch the show “The
Beautiful Vasilica” and to receive New Year’s packages.

For the winter holidays during the last week of December the Red Cross Youth from the PHV
club organized collection action “The young for the young” in the Shopping Mall “Ramstore”
to collect money and other products (chocolates, candies, crisps …..). The young collected
638,00 MKD and made packages that made happy 100 poor children from the villages
Cvetovo and Elovo.

Apart from the engagements of the young in all these calendar activities they also participat-
ed in the PHV project, then in the summer camp in Kotor Varosh and in the annual assem-
bly of the Youth of Red Cross Banja Luka.

This year started also the cooperation with the “Nova” school. A group of students from this
school volunteered in the city organization of the Red Cross.

In August the City Red Cross Skopje organized the summer camp “Friendship without
boundaries” in Struga where the young from Bosnia and Herzegovina, Norway, Serbia and
Montenegro studied for the values of the Red Cross and for the activities of the young peo-
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LL

B L O O D  D O N AT I O N  I N  2 0 0 5
Within its program activities for organized blood donation the City Red Cross Skopje pre-

pares the annual integral plan for implementing the blood donation actions for 2006. Its direct
realization is held at the level of municipal organizations of the Red Cross on the territory of
Skopje.

The Red Cross Centar has the best results for 2005 at the level of municipal organization
with realized 3359 blood units and Municipal organization of the Red Cross Gazi Baba with real-

The coordinating body for blood donation with the City Red Cross Skopje in 2005 continuously worked to
realize the Annual integral plan for blood donations and to follow the conditions on the territory of our city.
Over the whole year it was worked upon finding manners and forms to motivate blood donors in order to
have their needs from blood products satisfied in all months. With the endeavors of  the lobby group of doc-
tors, the Assembly accepted the draft-amendment for the improvement of the rights of the blood donors by
which they will be granted benefits referring the health-care services and medicines from the positive list. For
the first time this year, more precisely with a probation period as of 1 November 2005 through the end of the
year, it will start the evidence list for blood donation actions by which it will be acquired better and more
organized blood donation.

The municipal organizations of the Red Cross were continuously implementing the blood donation
actions on the territory of their municipalities; this showed direct and real results in their annual reports. 

Within the period when it was marked the 42nd anniversary from the disastrous earthquake in
Skopje and the day of solidarity, the City Red Cross Skopje in cooperation with the municipal organizations
of the Red Cross, the Association of blood donors, the Assembly of the City of Skopje and the Republic
Institute for Transfusiology organized the traditional blood donation action in the bowling alley in the City
Shopping Center. Apart from the residents of Skopje the humanity and solidarity were confirmed by the sol-
diers and their commanding officers of the Army of the Republic of Macedonia, the blood donors from
Kumanovo, Veles, Gostivar and Vinica. 274 blood units were realized during the action.

On 11 November, when facing the Liberation Day of Skopje it was organized a blood donation action
in the Public Enterprise “Vodovod i kanalizacija” (Water Supply and Drainage System). The action was
accepted by many employees from the company and there were realized 136 blood units.

Upon the occasion of 13 November the Red Cross of the City of Skopje organized blood donation
action in cooperation with the Republic Institute of Transfusiology. The place this action was held was the
Shopping Mall “Ramstore”. The residents of Skopje participated in this action as well as organized groups of
blood donors from Veles, Shtip and Kumanovo. During the action totally 146 blood units were realized.

As organizers of this blood donation action we hope that this nice tradition will be always visited by
a great number of people upon the occasion of the liberation day of our city.

Traditionally, the city organization of the Red Cross granted awards upon the occasion of 13th

November as well as recognitions related to promoting and improving the blood donation to:
Public Enterprise “Vodovod i kanalizacija” as a municipal organization with the biggest number of realized
blood units;
Municipal Organization of Red Cross of Centar with the biggest number of realized blood units;
Mr. Tome Jankov for the best blood donor;
Mrs. Evica Stojanovska as the most successful motivator;
Association of blood donors;

LL
LL
LL
LL

PREVIEW OF REALIZED BLOOD DONATIONS IN SKOPJE FOR 2005PREVIEW OF REALIZED BLOOD DONATIONS IN SKOPJE FOR 2005

Municipal Organizations of Red CrossMunicipal Organizations of Red Cross Plan for 2005Plan for 2005 Realized in 2005Realized in 2005 in %in %

Centar 2551 3359 131,67
Gazi Baba 3007 3011 100,13
Kisela Voda 3600 1425 39,58
Karposh 3824 1611 42,10
Chair 2573 1185 46,07

Total 15554 10590 68,08
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In 2005 the activities referring the First Aid were held in several areas. At the beginning of the year
(24 February 2005) it was realized a course of doctors - lecturers and examiners ofn First Aid from the munic-
ipal organizations of the city of Skopje. During the course the certificates were granted to 17 doctors. Further
on, at the level of municipal organizations they got included into the education of the First Aid as well as for
the other needs from this area.

Traditionally in organization of the City Red Cross Skopje on 28 May 2005 (Saturday) within the facil-
ities and the surrounding buildings of the recreational center “Dare Bombol” – on the Vodno hill it was held
the regional competition of First Aid.

The competition included the first ranked teams from the held municipal competitions of First Aid:
Gazi Baba, Karposh, Kisela Voda, Centar and Chair.

For the competition there were engaged totally 20 doctors, out of which 15 from the municipal organ-
izations (per 3 doctors with a certificate for referee from every municipal organization) and 5 (five) from the
Republic Red Cross in competence of supervisors. At the competition participated 5 (five) teams from the jun-
iors and 5 (five) teams from the category of the young people of the Red Cross or totally 10 teams or 60
(sixty) participants. The teams worked only practically, set on 5 (five) positions, which took care of 3 cases
according to the anticipated working program. The team of the Municipal Organization of the Red Cross
Karposh won the first place by winning 1185 points both in the category of young people and juniors. For the
teams who won the first places the organizer provided appropriate awards. The team who won the first place
took part in the state competition of First Aid that was held in the City Park – Skopje. The team of young peo-
ple continued representing us at the first Balkan championship of First Aid. For the first time this year, initiat-
ed by the City Red Cross Skopje and the Red Cross of Belgrade it was organized a competition of First Aid
for the teams from the capitals of the Balkan countries. From 15 – 18 August 2005 our team went to Belgrade
(Bogovagja) together with seven more teams. The representatives from Skopje took the fourth place, and the
team from Belgrade won the first place at the competition. The next Balkan championship will be held in
Sofia.

Upon the occasion of the World Day of the First Aid 10 September, on 15 September 2005 the City
Red Cross Skopje in cooperation with the Municipal organizations of the Red Cross organized a central event
with two exercises on the Macedonia Square. In these event participated the city team of young people for
First Aid and the Emergency Interventions Unit of Skopje which members are many professional doctors.

Besides these exercises there were also organized the following activities upon the occasion of the
World Day of First Aid:

Release of pamphlet for First Aid in the daily newspaper “Dnevnik”, a lecture on the First Aid for the
asylum seekers organized by the “Rosch Center”, a lecture on the First Aid for the prisoners in the Idrizovo
prison.

At the end of the year, for better preparation of the First Aid team for the coming Balkan champi-
onship of First Aid in Sofia 2006 it was prepared a special program for the preparation of the team. The expe-
riences of the last competitions showed that they were very difficult and exhausting and that it is necessary
good preparation. The communication with the referees on the position is in English language so that every
competitor should know the English language (especially the basic terminology of First Aid). The psycholog-
ical preparation is also very important. Therefore, it is created a team of doctors, English language instructor
and a psychologist who will work with the team until they depart to the competition in Sofia.

The City Red Cross Skopje in November and December organized also basic courses in First Aid for
the needs of “Cosmofon” and “Pivara” – Skopje where the employees were granted certificates.
For more successful implementation of the First Aid at all levels the expert commission was cooperating
continually with the Center (Expert Service for First Aid at the level of the Red Cross of the Republic of

F I R S T  A I D  
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SOCIAL WELFARE ACTIVITIES

The basic preoccupation of the City Red Cross Skopje in the last period was to develop human rela-
tions, solidarity and respect of the human dignity. The activities resulted from the direct requirements of the vul-
nerable categories of individuals, to alleviate the social condition and the possibility to overcome the social
moment of the endangered groups. The coordinative role got especially expressed during the marking of the
traditional weeks, the action of collecting material goods, organization of the campaign for the Day of the
Hungry People etc. Direct help to the municipal organizations of the Red Cross when planning and organizing
the social and humanitarian activities. For the socially endangered families, through the municipal organiza-
tions it was distributed humanitarian help such as:

washing powder: 413 kg
ladies’ booths: 75 pairs
winter booths: 1000 pairs
baby diapers: 20 parcels
children blankets: 10 pieces
men’s suits: 10 pieces -

rompers: 20 pieces
jackets: 10 pieces
short booths: 10 pairs
baby parcels: 10 pieces
hygiene packages: 16
notebooks: 3 parcels

toys: 6 bags
hygiene bags: 17 pieces
sleeping bags: 3
sponges: 3
old clothes

The cooperation with institutions that take care of the vulnerable category of persons was realized also
with regard to the support of these institutions with humanitarian help. In 2005 it was distributed the following
help in material goods:

hygiene packages: 35
washing powder: 150 kg
stainless steel pots: 120
plates: 20
kitchen sets: 25
mattresses – sponge:10
jackets: 110 pieces
ladies’ shoes: 23 pairs
children’s booths: 3 pairs

food
phone sets: 5
plastic bins: 100 pieces
spoons: 100 pieces
textile: 5 rolls
pillows: 85 pieces
blankets: 120 pieces
bins: 30 pieces
wall heaters: 10 pieces

sewing machines: 3 pieces
hand cloths: 75 pieces
rubber booths: 20 pairs
pillow cases: 90 pieces
computers – donation: 12 pieces
trousers: 2 parcels
high shoes: 40 pairs
men’s shirts: 40 pieces

Apart from the other activities in the municipal organizations of the Red Cross within the Solidarity
Week it was implemented also the action for collecting material goods.

MUNICIPALITY CLOTHES FOOD          FOOTWEAR

Centar 300 kg
Gazi Baba 700 kg 25 kg              17 pairs
Karposh 10 kg
Kisela Voda 20 kg
Chair 30 kg 20 pairs

The activities related to the marking o f16th October – the Day of Hunger were realized
through the municipal organizations of the Red Cross. 

Municipality Raised valuable points Realization Clothes Food Collected assets  with cash boxes

Centar 83.900 MKD 8.000 MKD 877 kg
Gazi Baba 83.900 MKD 14.720 MKD 1700 kg 400 kg
Karposh 179.320 MKD 34.980 MKD 70 kg
Kisela Voda 68.780 MKD 0 MKD 2100 kg 10.961 MKD
Chair 100.000 MKD 19.282 MKD

The Red Cross of Chair gave 1.800 hot meals to socially endangered persons and families. We should
not be satisfied from the above results. It is necessary to be prepared analysis and to be proposed the ade-
quate measures to improve the condition. A resident – business from Skopje donated 5,000 shoes for the
needs of the City Red Cross of Skopje. Before the New Year holidays it was received humanitarian help of
7,000 parcels of food from Johanita – Germany. In cooperation with the city of Skopje it was prepared a distri-
bution plan which is being realized, presently.

In 2005 the activities for the distribution of humanitarian help continued aimed for the humanitarian
helped people and displaced persons.
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DISASTER PREPAREDNESS AND DISASTER
The frequency of disasters worldwide in the past years increased remarkably so that the suffering

population is not able to recover from one disaster when another one follows. Therefore, it is very important
the readiness of the employees as well as of the volunteers in the Red Cross as well as the refined aware-
ness of the public to intervene quickly and fight these risks.

On 26 October 2005 at “Dare Bombol” on the Vodno hill it was opened up a segment from the over-
all project of the regional training center of the City Red Cross Skopje. The establishment of this center will
be a new impulse to the regional cooperation so that its services and capacities will be used by the mem-
bers of the emergency interventions unit, activists, especially the Red Cross Youth as well as by relevant
resource ministries, specialized agencies etc. The training center is a teaching complex with a hall for 100
attendees, library and two offices for the trainees with the accompanying infrastructure.

The realization of the entire project is a donation of 120.000 EUR from the Greek government.

EMERGENCY INTERVEN-

There were made uniforms for the members of the EIU and two T-shirts.
The executive board of the Red Cross of Macedonia passed Regulations for establishment, func-
tion, role and activation of the EIU of the Red Cross of the Republic of Macedonia.
The members of the EIU are ensured.
It was organized a basic course for First aid for the members of the EIU.
It was purchased a part of the equipment for the team of mountain saving.
Participation in the activities for the religious holiday Vodici.
Participation of members of the team of the water treatment plant in helping the people suffering
from the disastrous Cunami in South-East Asia.
EIU members participated in saving and cleaning the homes of the families who suffered fire in the
building in the settlement “11 October”.
Expedition organized by the Federation of Mountain Sports was secured by the EIU members.
Two members of the mountain rescue team participated in a seminar organized by the mountain res-
cue office of the Red Cross in Bulgaria.
EIU realized two monitoring exercises on the Stone Bridge and Vardar River on 8 May and 25 May
to the honor of the 60th anniversary from the establishment of the Red Cross of Skopje. Besides the
EIU members the Army of the Republic of Macedonia also participated by its helicopter.  The resi-
dents of Skopje and the guests from the capitals the Skopje Red Cross cooperates with had unusu-
al opportunity to be convinced through these exercises in the bravery and the qualification of the EIU
members.
For the first time at the Matka Lake it was organized a course for mountain rescuers on probation
period – summer profile. Twenty-two candidates applied for the course but only 14 candidates
passed the entry test. The training lasted seven days and 13 attendees successfully passed the
course.
The manager of the Mountain Rescue Office of the Bulgarian Red Cross visited the training of the
young mountain rescuers.
Two members of the water treatment plant team participated in a seminar organized by the Red
Cross of Serbia and Montenegro.
Participation of the medical team in marking the world day of the first aid
Securing the children parade organized by the children embassy “Megjashi”, securing the activities
of the action “White Night” organized by the city of Skopje.
Securing the international competition in badminton.
5 sets of medical bags were purchased.
Apart from the efforts to receive and give in the equipment of the EIU, this was not realized due to
objective and subjective reasons in the last year.
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In 2005 a special attention was paid to the organizational and personnel enforcing and equipping
the Emergency Interventions Unit. The activities were organized through the frequent working meetings of
the Commandant with the commanding officers of the EIU. The following activities were realized:
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VODNO MOUNTAIN RESCUE STA-

located on the Vodno hill, it was started the first mountain rescue station of the City Red Cross Skopje,
the only one of its kind in Macedonia. The station is of prefabricated type, equipped with air-conditioner, phone,
radio stations both fixed and manual, computer equipment, mariner, first aid sets, oxygen devices etc. The sta-
tion was established to help the visitors who during the weekends, when many people visit Vodno, might hap-
pen to be injured, lost etc. At the station there will be present a mountain rescue team, from the EIU, to be on
24 hour duty. The team is composed of professionally qualified activists who have excellent knowledge of the
first aid. The rescue station disposes also of medical vehicle to transport the injured.

The reports on duty service show that in the past period there were sixty interventions of injuries of
different kind, and the heavy injured persons were transported to the nearest medical centers. Oftentimes,
the team was engaged in searching lost persons.

The residents of Skopje were surprised pleasantly from the rescue station, they often sent gratitude
to the City Red Cross Skopje that, by the station, provided pleasant and safe stay in the Vodno mountain.

The means aimed for equipping and the expenses for the on-duty service for six months were pro-
vided by the Red Cross of Ainbek.

Because the station is needed to function, it should continue its function by settling the expenses
from the budget of the City Red Cross Skopje.

Within the program “Readiness and acting during disasters” it was distributed humanitarian
help to the families who suffered fire and who were stricken by force majeure: blankets: E 615
Jsponge mattresses E 20 J phygiene parcels E 46 J baby parcels E 170 J kitchen sets E 126 J shoes
E 8 pairs J jackets E 4 J men’s suits E 2 J bins with joggers 40 hand cloths E 80 J hygienic bins E 140
J washing powder20 kg. liquid soap E 30 lit. J plates E 20 pots E 20 J

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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ARTS COLONY – STRUGA 2005
After a break of several years, in the center of education and recreation of personnel

in Struga it was reestablished the tradition to hold the arts colony organized by the City Red Cross
Skopje. It was held from 20 – 31 August 2005.

The merge of traditions, cultures, expressions was depicted in the works that were left in per-
manent possession of the organizer – the City Red Cross Skopje. The tradition of making friendships
through the creation process started from the very opening (20 August 2005) when the Secretary of
the City Organization - Suzana T.Paunovska and the President – Mr. Sait Saiti welcomed the open-
ing of the arts colony “Struga 2005”. The colony was of international character and there were 19
(nineteen) painters participating from Macedonia, Serbia, Bulgaria, Turkey. The painters were the-
matically free, and during their creation process they used versatile painting techniques and styles
that are their personal distinctions. The organizer provided every participant with canvas, paints and
other materials that were used during their creation process. In the other 11 (eleven) days the artists
worked on their works and by the end of the colony they left to the Red Cross 57 (fifty seven) paint-
ings in its possession with the most distinctive thematic orientations and painting techniques.

After the end of the arts colony “Struga 2005” its the organizer (City Red Cross Skopje)
worked to prepare the organization of an exhibition. The idea that it should have humanitarian and
sales character was welcomed by our experts. In the meanwhile, it was prepared a catalogue with
biographies of all participants and photographs from the artistic works. The exhibition was decided
to be set at KIC (gallery 2) the place where the ceremonial opening of the event was held. The exhi-
bition was opened by the President of the City Red Cross Skopje, Mr. Sait Saiti. It was staged from
14 – 17 November 2005, and there were exhibited 50 paintings. The means collected from the sales
of works will be used within the program orientations of the City Red Cross Skopje.

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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The project was implemented by the City Red Cross Skopje fostered by the office of the High
Commissariat for Refugees with the United Nations, UNHCR, Skopje.

The main objective of the project – help in food, health-care and logistic support of refugees in
Macedonia is to ensure health-care protection and help in food of 2115 asylum seekers (the figure is from
December 2005) in Macedonia.

The asylum seekers are persons from Kosovo – Serbia and Montenegro who are not able yet to
repatriate to their homes in Kosovo, and several persons who are situated in the Transit Center – Gazi Baba
and use our country as transit zone.

The project for primary health-care protection, except for examinations in the out-patient clinics of
the Red Cross in the out-patient clinics of Shuto Orizari, includes also provision of adapted milk for babies,
direction to higher level of health-care protection, provision of stomatologic services, orthopedic devices and
psycho-social support of the asylum seekers.

The medical teams provided also health-care education at individual level for every patient when vis-
iting the clinics. Also, there were organized consultations for reproduction health. It was initiated also a sys-
tem for resending victims of family violence, it was ensured help for them in cooperation with the field team
of UNHCR.

In the second half of the year with the help of UNHCR we received as donation from UNFPA parcels
with medical materials, medicines to treat sex transferable diseases and most different contraception means
(condoms, tablets, injections, spirals). At the beginning of December together with UNHCR we organized a
seminar that lasted one week. (minimum standards for reproduction health, clinical management in cases of
rape etc.).

The primary health-care protection and medicines for the asylum seekers are provided in the out-
patient clinics of the City Red Cross Skopje, in the out-patient clinics of Shuto Orizari, by the medical team
(doctors and nurses).

The total number of examinations in the period of 2006 is 14,962 out of which 8,499 are examina-
tions of adults and 6,463 children. The average of examinations is 60 daily.

The most frequent diseases of persons elder than 20 years are the chronically degenerative such as
high blood pressure and diabetes. Persons younger than 20 years most frequently suffer from acute dis-
eases of respiratory organs. In 2006 there was no epidemics among this population.

The help in the logistic activities was realized through the team working in the warehouse – Momin
potok in form of parcels (individual and family), blankets, mattresses, hygiene diapers for children and adults

HEALTH PROTECTION OF THE ASYLUM
SEEKERS

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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From 1996 the Norwegian Red Cross was working to build up peace and settle the conflicts all over
Yugoslavia. The activities were implemented through the program of promotion of humanitarian values
where one of the most significant elements is to build up tolerance and understanding among versatile eth-
nic groups. This program, or at least a part of it, was adopted and adapted according  to the requirements
by every national society, and it is connected to different activities of the national societies and it is a part of
their annual action plans.

As a part of the activities that are still present in the region, and which are organized by the
Norwegian Red Cross in cooperation with the national societies is the summer camp “Friendship without
boundaries”.

The camp is every year supported also by the Trader academy in Oslo, Skien in Norway and the
Norwegian Council of Youth Organization.

Because this is the 8th year the camps are being held, in the previous years they were organized in
the following countries: Norway (1998 and 2002), Macedonia (1999 and 2000), Bosnia and Herzegovina
(2001) and Serbia and Montenegro (2003 and 2004).

Main objective of the program:
To strengthen the network of young people in the Red Cross by promoting the values of the Red Cross and
the youth programs in the region n To promotion of tolerance, understanding and respect of difference n To
build of firm network of friendship beyond boundaries n To motivate the participants to be active in the
Municipal Organizations of the Red Cross

This year’s objective of the camp:
Interpersonal acquaintance n dissemination of information on the Red Cross and its activities n Better aware-
ness for the differences and similarities of the young people n Good socializing

Venue:

This year the “Camp of friendship without boundaries” was organized in struga, Macedonia. The
camp was organized by the Red Cross of the Republic of Macedonia in cooperation with the Norwegian Red
Cross, and the holder of activity was the City Red Cross Skopje. The summer camp lasted from 21 – 28

FRIENDSHIP WITHOUT BOR-
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August 2005.

Target group:
Every participating group, the Norwegian, Bosnian, Macedonian, Serbian-Montenegro and Kosovo, sent 6
participants from the local municipal organizations of the Red Cross.
From the Red Cross of the Republic of Macedonia in the camp were present 4 best students of the program
“Promotion of Human Values”, the coordinator of the young people of the Red Cross of the Republic of
Macedonia as well as a representative from the executive board of the young people.

Themes of the camp:
This year the themes of the camp were mostly focused on the values of the Red Cross that were processed
in the following lectures: LL Strategy 2010 L L Research of the international humanitarian right L L Culture as
a system of values L L Communication and communicatio n techniques L L Presentation of the youth activi-
ties in the region.

Themes of the camp:
This year the themes of the camp were mostly focused on the values of the Red Cross that were processed
in the following lectures: n Strategy 2010 n Research of the international humanitarian right n Culture as a
system of values n Communication and communication techniques n Presentation of the youth activities in
the region

In the camp it was applied different methodology in order to make the achieved results more visible and to
make them measurable: group work, discussions, lectures, drama performance and scenarios.

On 23 August 2005 the DPP coordinator of the Red Cross of the Republic of Macedonia, Mr. Ali Samet
together with his assistant Mr. Oliver Gichevski had a presentation and prepared exercise for participants
how to protect themselves in case of disasters such as: floods, earthquakes and fires.

On 25 August 2005 Mr.Miodrag Starchevik from Serbia and Montenegro together with his assistant Ms Sasha
Avram prepared a lecture and exercise for the young of the Red Cross to research the international human-
itarian right.

Additional information:
Each group participating in the ceremonial opening had its official representative: President of the Red Cross

The City Red  Cross Skopje OAnnual
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INCOMES

Income description Planned in 2005 Realized in 2005 Expressed in

indices

1 Donation from natural persons 10.000,00      61.830,00      5,18      
2 Donation from legal persons 100.000,00      1.336.539,00      1.236,54      
3 Income from Struga Recreational Center 8.400.000,00      7.782.820,50      7,35      
4 Means from Law on Red Cross (registration of vehicles) 2.000.000,00      1.916.952,00      4,15      
5 UNHCR Project 9.000.000,00      9.637.476,00      7,08      
6 PHV Project/ICRC 2.241.624,00      2.222.106,00      - 0,87      
7 PHV Project/RC Skopje, Norwegian RC, Ministry of Culture 1.494.416,00      1.592.373,00      6,55      
8 Ainbek Project 900.000,00      224.501,00      - 75,06      
9 First Aid course 100.000,00      129.504,00      29,50      
10 Income transferred from last year - -        3.198,00      

TOTAL INCOMES 24.246.040,00      24.907.299,50      2,73      

EXPENDITURES

Salaries, rents – employees’ remuneration

Expenditure description Planned in 2005 Realized in 2005 Expressed in

indices

1 Employees’ net salaries 1.550.000,00      1.469.174,50      - 0,05      
2 Employees’ transportation allowances 198.000,00      114.000,00      - 42,42      
3 Employees’ food allowances 231.000,00      204.000,00      - 11,69      
4 Annual leave allowance 64.000,00      63.500,00      - 0,78      
5 Personal tax from allowances 30.000,00      14.793,00      - 50,69      
6 Personal tax from salaries 200.000,00      167.101,00      - 16,45      
7 Other allowances 20.000,00      10.056,50      - 49,72      
8 Fees for employees’ salaries 762.000,00      678.239,50      - 10,99      

TOTAL EXPENDITURES 3.055.000,00      2.720.864,50      -
10,94      

Utilities and service related expenditures

Expenditure description Planned in 2005 Realized in 2005 Expressed in

indices

1 Electricity Struga/Vodno 740.000,00      815.934,50      0,10      
2 Water – Struga 240.000,00      207.869,00      -13,39      
3 Waste management – Struga 180.000,00      190.070,00      
5,59      
4 Expenses made for participation in DHO exp. 200.000,00      241.155,00      
20,58      
5 Postage 10.000,00      28.606,00      186,06      
6 Phone/RC Skopje/Vodno/Struga 250.000,00      327.990,00      31,20      
7 Fuel 200.000,00      269.883,50      34,94      
8 Vehicle registration expenses 100.000,00      45.451,00      - 54,55      
9 Other expenditures/transport (pay toll, carwash) 20.000,00      11.750,00      - 41,25      
10 Stationary 150.000,00      114.604,00      - 23,60      
11 Magazine subscription 15.000,00      10.000,00      -
33,33      
12 Tapes, cassettes and AOP other material 50.000,00      23.750,00      -
52,50      
13 Beverages, foodstuffs, hygiene supplies 50.000,00      71.539,00      43,08      
14 Fire protection equipment 65.000,00      -        - 100,00      
15 Educational materials 5.000,00      22.956,50      
53,04      
16 Other materials – batteries, flower, visit cards 30.000,00      53.275,00      77,58      
17 Vehicle maintenance 150.000,00      46.319,00      - 69,12      
18 Purchase of office furniture 60.000,00      65.504,00      9,17      
19 Expenditures for equipment maintenance 50.000,00      111.817,00      123,63      
20 Expenditures for building maintenance 200.000,00      -        - 100,00      
21 Court decision related fees 50.000,00      16.601,50      - 66,80      
22 Expenditures for operation of the Struga Center 3.150.000,00      3.758.009,50      19,30      
23 Lawyers’ services 50.000,00      87.108,00      74,22      
24 Bank commissions 25.000,00      36.474,00      45,90      
25 Property insurance 150.000,00      -        - 100,00      
26 Design of spatial and urban plans – Momin Potok 50.000,00      -        - 100,00      
27 Other contract based services 50.000,00      82.345,00      64,69      
28 Ainbek project related exp. 900.000,00      224.501,00      - 75,06      
29 UNHCR project related exp. 9.000.000,00      9.637.476,00      7,08      
30 PHV Project exp./ICRC 2.241.624,00      2.222.106,00      -
0,87      
31 PHV Project exp./RD Skopje 1.494.416,00      964.570,00      - 35,46      
32 Marketing material 15.000,00      45.960,50      206,40      
33 Expenditures for 60 anniversary celebration 1.173.945,00      

TOTAL EXPENDITURES 19.951.040,00      20.907.570,00      4,79      

Operational expenditures of professional services

Expenditure description Planned in 2005 Realized in 2005 Expressed in

indices

1 Travel abroad 150.000,00      1     07.807,50      - 0,28      
2 Operation of advisory bodies 100.000,00      177.647,00      77,65      
3 Operation of the Assembly of City Red Cross Skopje 40.000,00      51.200,00      28,00      
4 Operation of the Executive Board 50.000,00      93.700,00      
87,40      
5 Health-educational activity expenditures 150.000,00      139.350,00      - 7,10      
6 Social-humanitarian activity expenditures 100.000,00      58.950,00      - 41,05      
7 Operation of Youth RC 200.000,00      361.586,00      
80,79      
8 Disasters program expenditures 350.000,00      274.735,00      -
21,50      
9 Participation in seminars and conferences (daily allowances) 100.000,00      10.150,00      -
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The City Red  Cross Skopje OAnnual

In order to ensure better transparent

insight in its operation the City Red Cross

Skopje provides you with the financial

statement for 2005. The statement shows

simulaneously the planned and realized

incomes and expenditures for the last year

allocated in many items. Also, in the entire

annual statement of the City Red Cross

Skopje you will find information on our

organization structure, manner of work,

our initiatives, projects and endeavors as

well as for the more significant activities at

national and international level.

The precisely prepared financial plan for

2005 with the planned expenditures, dona-

tions and incomes as well as economic

running of our organization provides a

clear image of financially successful com-

pleted year.

The graphs that follow show that for 2005

the planned incomes related to the realiza-

tions deviate for only 2.73 indices, where-

as the planned and realized expenditures

deviate for only 2.71 indices. The control

of the total expenditures is a substantial

objective of every successful organization.

With no limits and taking account on the

total amounts, the unlimited expenses

would probably result into chronically high

deficits and progressive increase of the

co-relation between incomes and annual

expenditures.

Finally, the last graph emphasizes the

targeted expenses of our organization

showing that only 16.05 indices are

functional expenditures, while the

expenditure following the program

activities of the City Red Cross Skopje

are 84.95 indices from the total expen-

ditures.






