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На 24.06.2009 година во простоиите на  Хѕундаи, на
Црвен крст на град Скопје му беше доделено возило марка
Хѕундаи И10 за уште подобро реализирање на активностите. 
Кореа ауто трејд Скопје е присутна на нашиот пазар од 1995 година.

Време за кое го покажа својот квалитет. Денес ја покажуваат и другата
страна на бизнисот, општествената одговорност и ги мотивираат и другите ком-

пании да го сторат истото. Високите стандарди на работење и помагање ги препознаа
во Црвениот крст на град Скопје, организација која работи за подобрување на животот на ран-

ливо населеније и од таму и желба за соработка. 
Возилото ќе биде со знакови на Црвен крст и Хјундаи и со слоган За сите нас...

Нова фаза на ИНК со нови 12 ООЦК и многу препораки од практичната изведба на про-
ектите

ЦКРМ ја започна втората фаза од ИНК проектот - Менаџмент со волонтери во која опфатени се нови 12
ООЦК организации. Црвен крст на град Скопје кој во оваа фаза е назначен за одговорен при импла-
ментација на ИНК програмата во делот на менаџмент на волонтери и вработени, во текот на месец
октомври со поддршка на ЦКРМ, реализираа три работилници со цел обука, подготовка за акција и ин-
формирање за досегашните резултати на новите 12 ООЦК.  Семинар за менаџмент со волонтери и вра-

ботени (16 - 18 10. 2009), Семинар за Формирање на мрежата (23- 25 10. 2009),
Семинар за менаџмент со волонтери со секретарите на ООЦК (29 -31 10. 2009). За-

дачата на овие ООЦК, како и на предхдните 13 ООЦК во првата фаза претста-
вува подготовка на мали проекти со цел зголемување на волонтерите преку
помош на ранливо население. 
Главната цел на ИНК проектот, воопшто претставува унапредување на рабо-
тата, ефикасноста и зголемување на активностите на нашето НД како и зголе-
мување на бројот на волонтерите. 

Досега 6 ООЦК успешно ги реализираа своите проекти за зголемување на во-
лонтери, 7 се во фаза на имплементација, додека останатите 10 ООЦК ќе бидат

вклучени во наредната, последна година од ИНК проектот. 

На 15.10.2009, во организација на Дормео и Црвен
Крст, започна голема хуманитарна акција „Разбудете се
ху мани”, чија цел е подобрување на животните услови на
ран ливата категорија на луѓе преку собирање на кори-
сте ни душеци и нивно донирање во иституции кои се гри-
жат за нив (болници, домови за стари лица, станови на
де ца без родители, казнено поправни домови).

Црвен Крст  ги презема донираните душеци од до-
мо вите на донаторите, а Дормео, на сите хумани граѓа -
ни,  им овозможи попусти за купување на Дормео произ во-
дите, бесплатна достава и убави Дормео подароци. 

За време на оваа акција, Дормео ќе им подари нови
Дор мео душеци на Центарот за едукација на Црвен Крст
„Солферино” во Струга и на становите на децата без ро-
ди тели.

Хуманитарната акција ќе трае до 01.12.2009, а во
неа можат да се приклучат граѓаните од цела Македони -
ја.

Ова е втора хуманитарна акција во заедничка ор-
ганизација на Дормео и Црвен Крст. Минатата година,
тие обезбедија Дормео душеци за спиење за Институтот
за белодробни заболувања кај децата – Козле.

За сите нас..

Г О Л Е М А  Х У М А Н И Т А Р Н А  А К Ц И Ј А  Н А  
ДОРМЕО И ЦРВЕН КРСТ

МЕНАЏМЕНТ СО ВОЛОНТЕРИ
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С О Д Р Ж И Н А

Драги приjатели и почитувачи на 
хуманата мисла.

Завршува и оваа година. 
Во низата на денови и месеци, кои 

незапирливо се тркалаат низ Вашите
животни случувања, веројатно се про-
влекуваат и такви во кои помислувате

на заборавените пријатели, 
роднини, познаници. 

Токму тие денови, опуштени и релакси-
рани,на крајот од годината , 

ќе Ве направат среќни.
Не ги пропуштајте, трудете се да бидат

почести. Посакајте си желба во 
Новата Година да стекнете што повеќе

вистински пријатели.
А сега е вистинско време и да Ве потсе-
там. Оние на кои редовно им пишувате,
но и оние на кои од непознати причини
одамна не сте им напишале ништо,си-

гурно ќе се израдуваат на Вашата Ново-
годишна честитка. Ќе се чувствувате

одлично и стартот на Новата Година ќе
го дочекате повесело.

Не штедете на добрата мисла 
и добрите дела.

Среќна и весела Нова 2010-та.

Срдечно Ваша
Нова Димензија
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Свинскиот грип е респираторно заболување кај свињите предизвикано од тип А вирусот на
инфлуенца, првпат изолиран во 1930. 

Вирусот кој го предизвикува свинскиот грип, нормално не го напаѓа човекот, освен во ис-
клучителни случаи. Актуелниот вирус АХ1Н1 потекнува од свињите, но во комбинација со други ти-
пови на вируси тој создава нов вирус кој може да се пренесе од човек на човек. 

Симптомите кои ги предизвикува се исти со  симптомите на сезонскиот грип: треска и тем-
пература над 37.7Ц, кашлање, болки во грлото, болки по телото и главоболка. Исто така може да
се појави замор, губење на апетит, течење на носот, гадење, повраќање и пролив. 

Ризичните групи, како што се деца на предучилишна возраст, трудници, возрасни над 65год,
хронични болни со респираторни, кардиоваскуларни, нефролошки и заболувања на црниот дроб,
потоа болни од дијабет, анемија, болни на имуносупресивна терапија и хемотерапија, веднаш треба
да побараат лекарска помош ако имаат треска, кашлање и болки во грлото. 

К а к о  с е  з а р а з у в а а т  л у ѓ е т о  с о  н о в и о т  г р и п ?  
Вирусот се пренесува од човек на човек преку аеросоли

кои се ослободуваат при кашлање или кивање на болниот,
или со допирање на веќе контаминирани површини, а
потоа со директен допир на устата, носот или очите.

Вирусот Х1Н1 може да преживее надвор од телото од
неколку часа до неколку дена. На цврсти површини, како
што се метал и пластика вирусот  преживува до 48часа, а
на меки површини како облека, хартија и салфети од 8-12

часа. Сепак човекот може да се зарази за 2-8 часа откако
вирусот е положен на цврста површина, а за неколку ми-
нути откако е положен на мека површина. Затоа е важно
секогаш да се мијат рацете после кивање или кашлање со
што ќе  се избегне пренесување на вирусот на околните
површини. 

Човекот не може да се зарази со новиот грип ако консу-
мира свинско месо.

К о л к у  д о л г о  л у ѓ е т о  с е  з а р а з н и ?  
Инфицираниот човек е извор на зараза еден ден пред да се
појават симптомите, па до седмиот или неколку дена от-
како се разболи. Тоа значи дека вирусот може да се пренесе
на друг и без знаење дека човекот е болен, како и додека е
болен. Децата, посебно малите деца, може да се потен-
цијален извор на  зараза подолг период. 

Колку трае инфекцијата пред да се појават симптомите?
Не секој кој е инфициран ќе се разболи, ако инфицирана
особа развие симптоми, тоа обично се случува 1-7 дена
после инфекцијата. 

Антивиралните лекови се лекови кои се користат за
превенција или за ран третман на инфлуенцата. Ако се
земат веднаш откако настане болеста (48 часа) може да
ги намалат симптомите на инфлуенца, да го намалат
траењето на болеста и потенцијално да ги намалат се-
риозните компликации од инфлуенца. Антивиралните ле-
кови делуваат преку способноста да ја намалат
репродукцијата на вирусот, но не овозможуваат имуни-
тет против вирусот. 

JПокриј  го ноот и устата со марамче кога киваш или 
кашлаш, а потоа фрли го марамчето во корпа за от-
падоци и измиј ги рацете!

JМиј ги рацете со сапун и вода, секогаш после кивање 
или кашлање! Средствата за миење на раце на база 
на алкохол се исто така ефикасни! 

JИзбегнувај допир на очите, носот или устата. Ми-
кроорганизмите се пренесуваат на тој начин!

JИзбегнувај близок контакт со болни луѓе! 

К а к о  д а  с е  з а ш т и т и м е ?  -   Е д н о с т а в н о ,  н о  с е п а к  м н о г у  у с п е ш н о !

JНе користете заедничка чаша или прибор 
за јадење! 

JПери ги алиштата на болниот со врела 
вода и суши ги! Носи ракавици или одма 
измиј ги рацете после  контактот со 
алишта на болниот!

JОстани дома, не оди на работа или не 
оди во училиште ако си болен! 

Д а л и  п о с т о ј а т  л е к о в и   з а  т р е т и р а њ е  н а  н о в и о т  г р и п :
За третирање на вирусот се користат антиви-

рални лекови оселтамивир (Тамифлу) и  занамивир
(Реленза). 

Лековите може да ги препише
само лекар специјалиста и може да
ги користат  само болните и тие
што се со висок ризик за компли-
кации. 

КАКО СЕ ПРЕПОЗНАВА,
ПРЕВЕНИРА И ТРЕТИРА
НОВИОТ ГРИП АХ1Н1  
Др.  Емилија Чутаноска
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JПосле бришење или издувување на нос, држење на ко
ристено марамче или кивање во раце

JПосле контакт со крв или телесни течности 
(повраќање, плунка)

JПред и после преврска на рани 
JПред и после давање на нега при посета на болен или 

некој лесно подложен на болести (дијабет, канцер)
JПред подготовка и користење на медикаменти
JПред ставање и вадење на контактни леќи 

Д а л и  п о с т о и  в а к ц и н а  з а  н о в и о т  г р и п ?

Вакцината го стимулира продуцирањето на антитела против вирусот на грип, со што овозможува стварање на иму-
нитет против вирусот. Освен тоа со вакцината се спречува ширењето на болеста и се намалува смртноста од гри-
пот. 

Д а л и  м а с к а т а  з а ш т и т у в а ?

Носењето на маска не е гаранција за заштита од Х1Н1. Многу подобра заштита е ако почесто се мијат рацете и се
избегнуваат болните. Во средина каде е потврден Х1Н1, треба да се избегнуваат јавните места и собири и да се одржува
растојание од 1.5-2 метри од што кашлаат или киваат. 

Носењето на маска кога си болен и кашлаш може да ја намали можноста да  заразиш други.   

Кога има достапна вода измиј ги рацете со сапун и вода и потоа исуши ги. 
Кога нема вода, користи два контејнера – еден за миење и друг за собирање на во-
дата. 
Кога нема чиста вода користи превриена вода, или третирај ја водата со хеми-
калија (хлор во течност или таблета) 
Кога нема никаква вода користи санитизер за раце на база на алкохол најмалку
60%.

Те х н и к и  н а  м и е њ е  н а  р а ц е :  с а п у н  и л и  с а н и т о з е р и  н а  б а з а  н а  а л к о х о л

С е к о г а ш  т р е б а  д а  г и  м и е ш  р а ц е т е :

JКога се гледа дека се валкани
JПред подготовка и после држење работење со храна
JПосле јадење или хранење на други 
JПред доење
JПосле користење на тоалет, променување/држење 

на пелени, или помгање на некој да го користи тоа
летот

JПосле играње со домашни миленици или домашни 
животни
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Вашите достигнувања како лекар се евидентни во медицинските
кругови. Како гледате на Вашата досегашна работа? 

Во медицинската професија нема „случајни минувачи”. Тоа е
многу тешка професија полна со предизвици. Уште во текот на
студиите кон хирургијата имав посебен афинитет.Ја доживувам
како нешто посебно, а ние хирурзите ја доживуваме како врв
во медицината. Првите десетина години работев од утро до

вечер. Тоа е единствениот пат до квалитет.Во хирургијата
нема импровизации. Тоа е истовремено професија што

рапидно напредува, заедно со напредокот во тех-
никата и новите научни сознанија. Така, за да

бидам во чекор со современите достигну-
вања, секогаш настојувам новите методи и

техники да ги учам изворно од нивните
креатори, од големите хируршки ими -
ња, а тоа е поврзано со патувања над-
вор од земјата и студиски престои.
Моите престои во врвните хируршки
клиники како што се Хируршката бол-
ница Klinik in Park во Цирих, Клиниката
Johann Wolfgan Goethe во Универзитет-

скиот медицински центар во Франкфурт,
St. Marks Hospital и Hammer Smith Imperial
College во Лондон, АКН Клиниката во Виена,

Интервју со

д-р Никола Јанкуловски
Декан на медицинскиот факултет во Скопје
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Болницата  Umberto I во Венеција и други, многу ми по-
могнаа да ја оформам мојата хируршка личност и да ги
имплементирам новите методи и техники во наши
услови.

Со новите работни задачи доаѓаат и нови обврски.Колку
работата како Декан се совпаѓа со визијата за истата  во по-
глед на постигнување напредок?

Мојата визија како декан, но истовремено и како про-
фесор и човек, е секогаш да се стремиме да направиме
повеќе од она што сме го направиле,секако следејќи ја
реалната линија. Сложените процеси на интеграција на
наставата, науката и терциерната дејност на Факултетот,
се темелат врз многу планови, идеи и многу работа. Фа-
култетот се уште работи во отежнати услови и покрај тоа
што со потпишувањето на спогодбите помеѓу Факулте-
тот и Универзитетските клиники е остварен значителен
напредок.Мојот фокус во наредниот период е насочен
кон интензивирање на процесите на подобра организа-
ција,   квалитетот на образованието, студентскиот стан-
дард, условите за студирање, подобрување на
финансиските ресурси на Факултетот, како и меѓуфакул-
тетската соработка во земјата и странство.  

Ја добивам  поддршката од целиот колектив на Меди-
цинскиот факултет, во насока на исполнување на стан-
дардите за медицинска едукација.Обврска која мора да
ја исполниме, регулирана со посебна директива во Ев-
ропската Унија за признавање на професионалните ква-
лификации, како и нејзиниот посебен третман во
европскиот високообразовен заеднички простор.  

Хуманата димензија не изостанува во секоја преокупација.
Каков печат остава таа на Вашата професија?

Како е да се биде хирург, може да разбере само хирург.
Не е ништо невообичаено да се оперира 5, 6 или повеќе
часови. Тогаш го доживувате и преживувате се она што го
работите, се посветувате комплетно на пациентот, и со
спартански дух, ги оставате надвор од салата сите се-
којдневни случувања. Цврст,но истовремено и емотивен,
честопати  ги посетувам моите пациенти и по неколку
пати во текот на денот. Моите пријатели и роднини го
критикуваат мојот начин на живот, но, тоа сум јас.

Никогаш не правам разлика во мојот приод врз основа
на социјалниот или друг статус на пациентот. Кај мене
доаѓаат и јавни личности и големи луѓе, но и обични, ед-
ноставни на кои им е потребна помош. Третманот за сите
нив кај мене и ист. Нема поголемо задоволство да спа-
сите нечиј живот и да ви приоѓаат луѓе искрено да ве по-
здрават и во театар, и на универзитет, и во парк, и во
продавница, и на пазар..
.

Катедрата по Прва помош не само што е функционална,
туку завзема и се позначајно место во квалитетот на обра-
зовно-наставните програми.Во колкава мера тоа ја подо-
брува медицинската практика кај нас? 

Наставата по предметот Прва помош за прв пат е вове-
дена со новата ЕКТС програма за едукација на студентите
по општа медицина и лично сметам дека е од суштинско
значење за вовед на студентите во медицинската прак-
тика. Таа се слуша во првата студиска година, во вториот
семестар. 

Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со ос-
новите на првата медицинска помош и основните веш-
тини за одржување на пациентите во живот. Студентите
се запознаваат со принципите и вештините на првата
помош при состојби на безсознание, крвавења, скрше-
ници, опекотини и други патолошки состојби, како и со
системот на современа тријажа при масовни несреќи. 
Натавата по овој предмет, се одржува во вид на дводне-
вен интензивен курс во кој студентите по пат на теорет-
ско слушање, демонстрација и практично изведување на
фантоми се здобиваат со вештини за давање на прва
помош. 

Вашата професија се чини има најмногу допирни точки со
хуманитарниот момент и со тоа и со целите на Црвениот
Крст. Кои се Вашите согледувања?

Црвениот крст е најголемата хумана организација.Кому-
никацијата со ТВ и пишаните медиуми ја гледам како
мошне значајна за поголемо и пошироко информирање
на јавноста за превземените активности. Транспарент-
носта, идните планови и соработката меѓу нашите две
Институции ги зголемуваат можностите со заеднички
сили да помогнеме онаму каде можеби состојбата е без-
излезна.

Во денешно време застапеноста на работните задачи како
да го оневозможува делот за  сопствените афинитети,мо-
жеби видови хоби или едноставно интересно  релаксирачко
исполнето слободно време.Дали постигнувате баланс и на
тоа поле?

Добрите хирурзи, по правило немаат многу слободно
време. Но секој момент што можам да си го дозволам за
некоја релаксација, го користам за читање книги, дру-
жење со пријатели и откривање на убавините на нашата
земја. Македонија е мала, но прекрасна земја и има што
да се види и каде да се поминат убави моменти.

Освен тоа имам и хоби, а тоа се шахот и спортско стре-
лаштво. Иако на изглед две различни работи, сепак за
мене имаат допирни точки преку кои можам да ги изра-
зам моите афинитети, а тоа е фактот дека и за двете се по-
требни смиреност, интуиција и интелигенција.
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Првиот  контакт  на  родителите   со  лекар-педијатар се случува најче-
сто  во породилиштето.Педијатарот неонатолог е одговорен  за првичното  при-
фаќање  и  неопходната реанимација по раѓање на новороденото.Потоа се грижи
за  неговата соодветна адаптација  во постнаталниот период во породилиштето.
Во овој период  важно е да се  работи на процесот на воспоставување на успешно
доење,едукација на мајката за  нега на детето,почнување на  имунизацијата(вак-
цини против  туберкулоза и Хепатитис Б,како први). Треба да се  земат  во пред-
вид  и  специфичните проблеми кои може да  ги има секое дете
поединечно(особено ако е недоносено т.е.родено пред полни 37гестациски  не-
дели  бременост)  како што се:  проблеми  со дишењето,инфекции,жолтица,от-
ежната исхрана и  др. Педијатарот, секогаш за свои партнери ги има  родителите
бидејќи имаат заеднички интерес,а тоа е здравјето на  детето.По излегување  од
породилиштето,потребно е да се  избере матичен педијатар за  детето кој  ќе го
следи  неговиот психомоторен  развој,ќе ги едуцира родителите за понатамошната нега и
грижа ,календар за спроведување на вакцини(се реализираат во диспанзер), следење на крвната
слика (вообичаено на 3,6 и 12месеци),совети за правилна исхрана ,лекување на одредени болести во амбу-
лантски услови и упатување на  други специјалисти по потреба(ортопед,детски хирург и сл.)

Важна  порака за родителите е дека Вие,а не Вашиот лекар –педијатар ,имате  најзначајно влијание на здравјето
на  вашето дете Токму поради ова,неопходна е добра  соработка и постоење на  взаемна доверба.

Развојот на секое дете е индивидуален ,но секој  родител би требало да знае што да  очекува  од своето дете, во за-
висност од  возраста,а воедно и како тоа да го стимулира и  оптимизира.На тој начин,родителот може рано да ги забележи
отстапувањата(доколку постојат) и рано да сигнализира дека кај детето постои  доцнење во некоја  фаза од неговиот раст и
развој.Тоа е важен податок, за секој педијатар  објективно да  ја процени состојбата на детето,а воедно да го упати  на  до-
полнителни испитувања и/или рехабилитација доколку е тоа потребно.За таа цел,од корист би била една ваква релевантна
табела на  постигнувања,според возраста на детето, која на едноставен  начин може да  ја  употребуваат  родителите за  сле-
дење на своето дете.

ПРОСЕЧНА
ВОЗРАСТ РАЗВОЈНИ ПАТОКАЗИ НАЧИНИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА

ВАШЕТО БЕБЕ

0 – 1
месец

Подига глава
Краткотрајно гледа и го следи лицето или предметот со очите
Реагира на звучни надразби
Спонатно се смее
Вокализира (“зборува”)

Зборувајте му на Вашето бебе.
Поставете го Вашето лице или светол/блескав предмет со големина од 20
– 30 см пред лицето на Вашето бебе.
Дајте му звончиња или тропалка.
Обесете мобилни предмети.
Поставете го бебето на стомаче за да се игра.

2 
месеци

Ја држи главата во исправена положба, со клатење кога се при-
држува во седечка позиција
Го следи лицето или објектот со очите ако тоа се движи на лево
или на десно преку средишната линија
Се смее со разбирање
Гуга, се смее, писка

Зборувајте му на Вашето бебе.
Научете го Вашето бебе да го следи Вашето лице или објект (пожелно е да
биде некоја кукла во живописни бои) со движење лево, десно, горе и доле.
Смејте се и правете весели звуци.
Пејте песни.
Дајте му на Вашето бебе да ги почуствува различните текстури (пли-
шани животни, пластични играчки, ткаенини).

3 
месеци

Подигнува глава и гради кога лежи на стомак, подржувајќи се се-
беси на раце
Има подобрена контрола на главата
Покажува силни движење на телото
Распознава шише или дојка
Се игра со тропалката
Подига раце кон предметите
Брзо свртува поглед од еден предмет кон друг предмет
Гуга, се смее, писка

Поставете го на стомак за да се игра; држете го во седечка позиција. 
Нудете му играчки/предмети за да бебето посегнува по истите или рабо-
тите тоа да го прави.
Нудете тропалка или мала играчка кое бебето може да го зграчи.
Тресете ја тропалката во бебешката рака ако бебето тоа не го прави
лично (бебиња учат со работење).
Зборете, смејте се, социјализирајте се со бебето.

4 
месеци

Има добра контрола на главата
Се превртува
Посегнува и може да ја зграпчи тропалката или пластична палка,
ако стои блиску до раката
Се повлекува во седечка позиција без да ја зафрла главата наназад
Кога се држи во седечка позиција го следи движечкиот предмет
Се завртува на звучни надразби
Гласно се смее
Ужива во игра

Менувајте ги позициите при игра – седење, лежење на грб или стомак.
Охрабрувајте го превртувањето со нудење играчки на спротивна страна
од положбата на бебето.
Доведете ги и двете раце на бебето до центарот на телото; дозволете
на бебето да си ги доведе рацете до устата.
Протресете ја тропалката или звончето за да измамите реакција.

6
месеци

Краткотрајно седнува без подршка
Се превртува од грб на стомак
Пренесува предмети од рака на рака и од рака на уста
Ги треска играчките
Мрмори

Поставете го на грб и ставете ја играчката надвор од дофатот на бебето
од една страна за да го охрабрите превртувањето на стомак.
Дозволете бебето да ја истражува околината со ставање на играчките и
предметите во својата уста (се додека истите се чисти и сигурни).
Охрабрете го трескањето и звучната продукција.
Продолжете со зборувањето, пеењето, насмевнувањето и смеењето со бе-
бето.

9
месеци

Мавта “па-па”
Игра “ракоплескање”
Кажува “МА МА” и “ДА ДА”
Наговестува желби
Седнува сам, се влече во стоечка положба, менува позиции без па-
ѓање
Игра со две играчки во исто време 

Играјте ги социјалните игри со бебето.
Именувајте ги предметите за да го охрабрите развојот на вокабуларот.
Ставете го доенчето на под со неколку играчки за да се игра со нив.

И Н Т Е Н З И В Н А  Н Е ГА  Н А  Н О В О Р ОД Е Н О
Ш ТО  С Е КО Ј  Р ОД И Т Е Л  Т Р Е БА  Д А  З Н А Е

ПЕДИЈАТАРОТ И  РОДИТЕЛИТЕ ПАРТНЕРИ
ВО  ЧУВАЊЕ НА  ЗДРАВЈЕТО НА  ДЕТЕТО

Прим.др.Марина Поп-Лазарова Ре-Медика 



Екипите на Црвениот крст на град Скопје
оспособени за стручно, брзо и ефикасно
укажување на помош, во изминатиот пе-
риод постојано беа во акција. Сите
спортски и културни манифестации во
градот, беа обезбедувани од нив: Бас-
керфест, Бела ноќ, концертите во Скоп-
ски саем, Светското првенство за
ракомет до 21 го, Скопскиот маратон, ве-
лосипедски трки, Караџица и др.

Од секаде пристигнуваа писмени и усни
укажувања со благодарност  за оспосо-
беноста на организацијата да дејствува
во вакви масовни акции.

Високите температури и топлотниот бран  и
ова лето беа предизвик за тимовите за одговор
при катастрофи на Црвениот крст град Скопје.
Во најтоплите денови ( 23,24 и 25 јули 2009год)
тимовите со возила ги обиколуваа најфрек-
вентните локации низ градот, делеа ладна ми-

нерална вода, информативни флаери-
како граѓаните да се заштитат од ви-
соките температури.

Поделени се 1200 шишиња вода и
околу 2000 флаери  на македонски
и албански јазик.  Постарите и из-

немоштени лица, кои не се чу-
ствуваа добро, ги превезуваа до

домовите или до здравстве-
ните установи,а на граѓа-
ните со здравствени
проблеми, им беше пону-
дена соодветна медицинска
нега.

Оваа година покрај логото
на Црвениот крст, на уни-

формите стоеше и логото
на Градот Скопје.

Со овие активности реализирани
во партнерство со Градот Скопје
остануваме блиски до граѓаните
на нашиот град и подготвени за
справување со климатските про-

мени и последиците од нив.

ЕКИПИТЕ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 
НА СКОПЈЕ

ПОСТОЈАНО ВО АКЦИЈА
Црвениот крст на град Скопје и оваа година органи-
зираше курс за спасители на вода. Курсот го водеа ис-
кусни инструктори, слушателите имаа можност да се
здобијат со теоретски и практични знаења од областа
на спасување и транспорт на давеник. 
Теоретскиот и практичниот дел, кандидатите го по-

лагаа пред комисија  и  се
стекнаа со сертификати
и легитимации за спа-
сители на вода, кои на

пригоден начин им ги
врачи секретарот на Црве-

ниот крст на град Скопје.

СЕДУМНАЕСЕТ
НОВИ СПАСИТЕЛИ
НА ВОДА

ЦРВЕНИОТ КРСТ НА
ГРАД СКОПЈЕ И ОВАА

ГОДИНА ВО АКЦИЈА ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД

КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ
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Во центарот Солферино во Струга од 14 до 16 август 2009
год се одржа тренинг-семинар со општинските тимови за
одговор при катастрофи. Во текот на трите дена теоретски
и практично беа обработени следните  теми:
- камп менаџмент
- правење на проценка и презентација на истата
- прва помош, теоретски и практичен дел

Посебно внимание се посвети на координацијата и комуни-
кацијата на тимовите.

Сашо Ефремов, командир на тимот за вода и санита-
ција на ЕОК на ЦКРМ со дел од членовите на тимот,го

водеше тренинг- семинарот за вода и санитација.
Сите учесници беа сместени во шатори, а ис-
храната беше организирана во полска кујна.
Со својата несебична помош, тимот за логи-
стика  помогна во реализација на целокуп-
ната програма и нејзината стручна
реализација, и им овозможи убав престој  на
сите учесници.

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА
ВЕЖБА ЗА ПОМОШ  

ВО КАТАСТРОФИ
И ХУМАНИТАРНА ПОМОШ

На покана од министерството за од-
брана на Република Македонија и
оваа година ЕОК на ЦКРМ учеству-
ваше на меѓународна вежба за
помош во катастрофи и хумани-
тарна помош во Криволак,со дел од
медицинскиот тим, тимот за логи-
стика, тимот за спасување на пла-
нина и тимот за спасување на вода.

Со својата стручност, дисциплини-
раност, организираност, единстве-
ност, ефикасност и експедитивност
и оваа година ги придобија довер-
бата и симпатиите од меѓународ-
ната група и државните институции
присутни на вежбата. Учеството на
летниот Институт - Светлина 09, ја
афирмира Организацијата на Црве-
ниот крст не само во матичната
земја Македонија, туку и пошироко.

Спасителната станица на Водно, прва и единствена
во Републиката, функционира веќе пета година. Пла-
нинските спасители организираат дежурства секој
викенд и во празнични денови. За период од 4 месеци
се згрижени околу 50 повредени граѓани. Постојано се
надградуваат во своето знаење со тренинг курсеви.

Со подршка на Градот Скопје  маркирани се сите па-
теки на Водно,  поставени 150 инфо-табли со дол-
жина на патеката, бојата на маркацијата, тел. од
ЦУК и мобилен телефон од спасителната станица. Во
тек е поставување на 4 големи табли со карта од
сите патеки. 

Љубителите на планина, кои често го посетуваат
Водно, се чуствуваат безбедно.

СПАИТЕЛИТЕ ОД СПАСИТЕЛНАТА СТАНИЦА НА ВОДНО

ПОСТОЈАНО ВО АКЦИЈА

ТИМОВИ ЗАОДГОВОР 
ПРИ  КАТАСТРОФИ



Секогаш да бидеме на место на настанот
и  да го носиме знакот на Црвениот крст ,
претставува дисеминација за  целото Дви-
жење на Црвен крст и Црвена полумесечина.

На секоја едукација  да и претходи сесија
во која одредена целна група се запознава со
основоположникот на Движењето, со амбле-
мот, принципите...

Такви беа сесиите организирани во Интер-
националното училиште Нова; на вработе-
ните и волонтерите во Центарот Шутка;  за
секој учесник во ЦКА ПХВ програмата во се-
која ООЦК. 

Веруваме дека стекнатата теорија е ко-
рисна само додека се организира практици-
рање на терен, односно ставање на

хуманоста во акција. 

Во периодот од 03.08-09.08.2009 во
Шу ла Мина во Крушево се одржа Кампот
за момчиња (National Leadership Boys Ca -
mp) поддржан од Црвен Крст на град Ско -
пје, Американската амбасада во Скопје,
Мировниот корпус и Кореа Аутотраде. 

Беа присутни околу 80  момчиња, кои изра-
бо тиле најдобри проекти,од кои 30  селектирани
пре ку ЦКА-ПХВ програмата. 

Дел од активностите беа обука за Прва помош и
здравје,  за лидерство, демократија,  заштита на
животната средина и преживување во природа, за
толеранција и насилство, за стереотипи и еднаквост, за
човекови права и сл. Имаа  и креативни работилни ци, спортски ак-
тивности и натпревари, запознавање на убавините на Крушево и пред се
добра забава. 

Целта е младите да разберат дека тимската работа е клучен фактор за успех. 

Д И С Е М И Н А Ц И Ј А

КАМП ЗА 80 МОМЧИЊА

150 години од битката на Солферино
Месец Јули, 1859 година. Се води крвава битка некаде на полињата

на Северна Италија, блиску до местото Солферино. Сосема случајно
тука, еден млад и  непознат швајцарски трговец по име Анри Динан,
погоден од  случувањата, го запира своето патување и решава да по-
могне. Сето останато е историја. 

Денес, Јули 2009-та, 150 години подоцна, на истите тие полиња во
Северна Италија се случува нешто сосема поразлично. Под сенката на
знамињата на Црвениот крст и Црвената полумесечина беше подигната
огромна шаторска населба, во која една недела заедно живееја повеќе
од 2000 волонтери на Црвениот крст и црвената полумесечина.154 земји
од различни континенти на светот, обединети под моќта на хумано-
ста,заедно го славеа сето она што со здружени сили можеме да го по-
стигнеме.

Една неверојатна можност за учење, размена на идеи и мислења. 
Нашето Национално Друштво учествуваше на овој настан.Во еден дел
заедно со  австрискиот тим на  вежба при  катастрофа. Дел заедно со
тимот за Истражување на Меѓународното Хуманитарно Право и дел со
тимот  на програмата - Млади Агенти на Бихејвиорална Промена.
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Се одржа првиот ЦКА-ПХВ  летен камп
Шаторски град во Струга

Тридневна забава за 120 младинци на ЦК кои изработуваа хуманитарни проекти во текот на целото лето
Првиот ЦКА-ПХВ летен настан под шатори,  се одржа од 17-19  август, оваагодина.  Беше подигнат мал шаторски

град во Дневниот центар Солферино во Струга, составен од 40 шатори за спиење, голем шатор - ресторан, мобилна
кујна и посебен танкер за пречистување на вода.  Тимот за логистика од единицата за одговор при Катастрофи на
ЦКРМ, ја дадоа сета своја поддршка и несебично се вложија за реализацијата на овој настан. 

Учествуваа  волонтерите од Општинските Организации на: Охрид, Крушево, Македонски Брод, Неготино, Берово,
Делчево, Крива Паланка, Велес, Кичево, Прилеп и Клубот на млади на град Скопје. 

Во ова  незаборавно дружење,покрај хуманитарните проекти,младите имаа можност  да ги истакнат своите креа-
тивни способности, со подготовка на невербални драми. Шаторскиот град  претставуваше награда за сите учесници,
за нивниот вложен труд во текот на целата година, а на  последната вечер, беше организирана голема забава на
плажа под факели.

Кампот за млади, учесници на МХП програмата, оваа година во Србија,
обедини 10 земји. Во Врњачка Бања, од 20 до 24 август,младите од Ма-
кедонија,  Србија,  Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Хрватска,
Словенија, Бугарија, Естонија и  Шкотска,  имаа можност да ги пре-
тстават своите најдобри проекти. Секоја земја учествуваше со 3 уче-
ници и 1 професор, а тимот од Македонија беше избран преку ПХВ
програмата. Почетната тема се состоеше во одговор на прашањата
како се избрани и градени содржините на програмата, логиката на нив-
ната методологија и придонесот за подобар живот во општеството.Во
следната фаза се поединечните презентации  со објаснување за целните
групи и тешкотиите при реализација, но воедно и задоволство што чле-

новите на ПХВ програмата, како репрезентативна група на 100
мали проекти,превземаа одговорност  кон проблемите во опште-
ството . Кампот за меѓународно хуманитарно право ги спроведе
следниве часови : 
1. Основни правила на МХП и човекови права 
2. Очевидец,достоинство и социјален притисок 
3. Идентификување на прекршувањата на МХП
4. Санкционирање на прекршувањата и воено злосторство
Младите имаа и можност да го презентираат своето национално
друштво и земјата од која доаѓаат.

Валдете Адили-професор, учесник на кампот

КАМП ЗА МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО (МХП) ВО СРБИЈА

ЦКА-ПХВ циклусот 2008/2009 со себе донесе многу големи нешта. Донесе подобрување на жи-
вотните услови за голем број на социјално загрозени лица, донесе нова надеж за живот на

неколку деца со тешки нарушувања на здравјето, донесе нов дом за неколку се-
мејства, нова топла облека, храна или огрев, и најмногу од се до несе надеж,

чувство на згриженост и насмевка на лицата на кои им беше помогнато.
Сето ова немаше да биде можно доколку не беа 1009 младинци пол -

ни со ентузијазам и желба да помогнат кои неуморно работеа да
реализираат 100 големи мали проекти за добробит на најранли-

вото население во нивната заедница. Десет од овие 100 проекти
особе но се истакнаа со својата бладородна цел. Овие проекти спа-

сија неколку мнади животи, обновија нечји дом, описменија група
на млади лу ѓе, со еден збор го трансформираа животот на оние на

кои помошта им беше најпотребна и внесоа светлина во нивните жи-
воти, токму поради ова овие проекти беа оценети со највисока оцена, и

одбележани со посебен знак на сонце.  
За да се оддаде признание на сето она што младите луѓе во своите ООЦК
го работеа, на целата помош и поддршка кои ја добија од страна на своите
дисеминатори и својата ООЦК, на 7 јуни во Кочани беше приредена при-
годна свечена манифестација на која беа доделени благодарници на сите
ООЦК кои изработија проект оценет со сонце. Оваа година ООЦК Кочани

имаше изработено 3 мали проекти кои беа оценети со сонце,
токму поради тоа беше наградена со ЦКА-ПХВ пехар, кој почну-
вајки од оваа година ќе патува од ООЦК до ООЦК која ќе има
најголем број на проекти со сонце.

ЦКА-ПХВ пехар во ООЦК Кочани
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Летниот период за младите од клубот на
млади, значи учество  на домашни и меѓу-
народни  летни кампови. 

На  Girls Camp во Стрежево - Битола имавме
ед на претставничка, а на кампот на планината
Ба ба, присуствуваа тројца. Кампот на планина -
та Плачковица, во организација на Црвениот
крст Виница, привлече четворица наши волон-
тери.  Соработката  меѓу ЦК на град Скопје и
Peace Cops беше  во знак на  Boss Campво Кру-
шево, со четворица претставници  од нашиот
клуб.На ЦКА ПХВ  Шаторска населба  во  Струга,
учествуваа  тројца младинци од клубот. Дру-
жењата и размената на искуства продолжија и
надвор од земјава. Еден претставник на лет-
ниот камп во Бурса - Турција, а двајца  на шко-
лата за шминкери во Бања Лука- Босна и
Херцеговина. Волонтер од клубот присуству-
ваше на Youth форумот за крводарители во
Коге, Данска.  

Клубот на млади на ЦК на град Скопје ја одбележa

Неделата на млади на Црвен крст 
Младите на ЦК на град Скопје подготвија и реализираа повеЌе  активности во

склоп на оваа недела. 
По повод  светскиот ден за грижа на стари лица  01.10.2009 го-

дина  го посетија домот за стари лица Мајка Тереза и им донираа пра-
восмукалка.

Истиот ден, во рамките на неделата на борба против рак на дојката,  во соработка
со  здружението Животна Искра, женското лоби  и  пратенички од републичкото со-
брание, ги  посетија  Клиниката за Торакална хирургија и Клиниката за онкологија. 

На 03.10 Клубот на млади организираше штанд на кој преку промотивни мате-
ријали, флаери, постери и сл., ја презентираше работата на клубот.Дел од нив, во ко-
стими на пантомимичари и кловнови, изведуваа најразлични точки, а за најмладите
посетители подаруваа балони со знакот на Црвениот крст.

Во соработка со вработените од дневниот центар Порака,беше договорена и реа-
лизирана креативна работилница  со децата,за украсување на свеќички со монистра. 

За младите од клубот  реализираната работилница Форум театар на тема Младите
во борба против трговија со луѓе, предизвика голем интерес и интеракција кај  присутните.

Како финална активност беше организирана дисеминациска сесија за нови волонтери во Американското
училиште НОВА, со што соработката и регрутирањето продолжува.

Летни кампови на 

Kлубот на млади на Црвен крст
на град Скопје

Во периодот од 17-20.09.2009 година на скопската
твр дина Кале се одржа фестивалот на пивото ПИ-
ВО ЛЕНД. Младите од клубот на млади на Црвен
крст на град Скопје беа присутни на фестивалот
со свој штанд. На истиот беа промовирани не-
колку кампањи и активности од работата на Црве-
ниот крст кои ја одбележаа годината.
Во лон терите на Црвениот крст меѓу присутните
дистрибуираа материјали од кампањата за про-
моција на крводарителството кај младата попу-
лација, а од ЦК на Р. Македонија беа добиени и
дистрибуирани околу 2 500 информативни
флаери со кондоми за ХИВ/СИДА, кои привлекоа
големо внимание.

Клубот на млади на ЦК  на град Скопје со штанд на 

ПИВОЛЕНД 2009



Во периодот од 25-31.08.2009 год. , во
Центарот за едукација и рекреација - Сол-
ферино во Струга,  академски ликовни
уметници од Р. Македонија, Србија, Буга-
рија учествуваа на  деветата ликовна ко-
лонија Струга 2009.

Организаторот (Црвен крст на
град Скопје) за секој учесник
обезбеди платна, бои, раство-
рители и останати материјали
потребни за творечкиот про-
цес. Уметниците оставија по
три слики во трајна сопстве-
ност на Црвен крст на град
Скопје,секоја со личен белег на
творецот.  Интересно е да се
спомене дека на оваа колонија
тие доаѓаат со своите брачни
другари или пак потесен член
на семејството.Така истата веќе
е окарактеризирана како се-
мејна колонија,со можност за
повеќе  дружба, размена на  ис-
куства и пренос на  дел од своето
културно наследство.
Традиционалната  изложба на де-
лата приозлезени од колонијата
има и хумана нота поврзана со
чинот на доделување награди и
признанија на полето на крвода-

рувањето. Настанот се организира на 13
Ноември. 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
“СТРУГА 2009”
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На 21 Октомври 2009, Амбасадата на Соединетите Американски
Држави во соработка со Црвениот крст на град Скопје И РЗТ организи-
раше голема крводарителска акција и собирна акција за прехрамбени
продукти. Акцијата  се реализираше во периодот од 10.30 - 15.30 часот на
паркинг просторот пред главниот влез на Амбасадата на САД во Скопје. 

Оваа акција е дел од глобалната иницијатива на претседателот
на САД, Барак Обама, во знак на сеќавање на жртвите од 11 септември,
преточена во глобален ден на служење на заедниците.  Целта е сите
луѓе, без разлика на нивната вероисповест, етничко потекло или раса, да
се здружат и да се посветат на една заедничка кауза.  

Повторна можност за Црвениот крст да ги дополни залихите од
крв и да воспостави поголема мрежа на крводарители во Македонија. 

Крајните резултати од акцијата се 83 единици крв, финансиски
средства за изработка на пакети за социјално загрозени семејства и голема ко-
личина на храна за престојниот зимски период. 

Акција со Амбасада на САД

Од 24-27 јуни 2009 година, претставник на Црвен крст на
град Скопје присуствуваше на Интернационалниот форум
Клуб 25- здравствена промоција, кој се одржа во Најроби,
Кенија.  Учествуваа околу 60 земји од целиот свет, во кои
има клубови на млади крводарители или  програми за про-
моција на крводарителството кај младата популација. 
Се обработија повеќе теми за начините на мотивација на

младите крводарители, се споделија искуства од повеќе
национални друштва.  Креативниот приод на предавачите,
ја доближи целокупната програма и во целост ги исполни
посакуваните и поставени цели.
Интересен беше спојот на толку многу нации, претставници
од повеќе земји и континенти, дружењето и контактите кои
се остварија со нив. Искуството стекнато од таму е иску-
ство кое во голема мера послужи како патоказ во работата
на нашата организација како и можност да се надградуваме
во иднина.

INTERNATIONAL FORUM: 
CLUB25 AND HEALTH 

PROMOTION

NAIROBI, KENYA 24-27 JUNE 2009

Иницирани од кампањата за подигнување на свеста за крводарувањето, која ЦК на град Скопје и мо-
билниот оператор КОСМОФОН ја реализираа во текот на 2007 год., и која вроди со мерливи и пози-
тивни резултати, во периодот од 19.05 -19.06.2009 год. се спроведе нова кампања со цел
подигнување на свеста кај младите преку правилна едукација и мотивација за доброволно дарување
крв. 
Кампањата беше поддржана од мобилниот оператор Космофон, Лазов груп, Специјалната бол-
ница Филип Втори и Националната галерија на РМ Мала станица.

Се емитуваше наменски ТВ спот,беа дистрибуирани инфо-флаери и држачи и подметачи за
чаши,промовирана маскота и одржани предавања на 5 факултети. Како дел од  кампањата на
21.05.2009 беше организирана   вонредна крводарителска акција во просториите на Нацио-
налната галерија Мала станица каде 43 млади крводарители даруваа крв. Во текот на истиот
ден, со акции на Правниот , Машинскиот факултет и студентската населба Стив Наумов,
собрани се уште 103 единици крв.

Како резултат од оваа кампања , следува формирањето на клубот на млади крво-
дарители КЛУБ 25 и активности во новата студентска година.

КАМПАЊА НА ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ И 
МОБИЛНИОТ ОПЕРАТОР КОСМОФОН ЗА МОТИВИРАЊЕ
НА МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА

КАМПАЊА НА ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ И 
МОБИЛНИОТ ОПЕРАТОР КОСМОФОН ЗА МОТИВИРАЊЕ
НА МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА
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ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ГРАДСКИ 
НАТПРЕВАР ПО ПП ЗА

ПОДМЛАДОКОТ

Оваа година, ЦК на гр. Скопје, за прв пат органи-
зираше натпревар по Прва помош за подмладо-
кот.Оваа категорија на натпреварувачи не
учествуваат на државен натпревар.Со цел  и
оваа категорија да има поовисоко ниво на на-
тпреварување, се организираше натпревар, на
кој учесници беа првите три рангирани екипи од
Општинските натпревари од 5-те ООЦК на град
Скопје. Натпреварот се одржа во градскиот парк
,кој беше посетен и од голем број на граѓани,
случајни  минувачи.Победник беше екипата од
ОУ Партение Зографски од ООЦК К.Вода.

о д а к т и в н о с т и т е . . .
КРВОДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЈА 26 ЈУЛИ
Црвен крст на град Скопје традиционално организира две крводарителски акции 26 Јули и 13 Ноем-
ври. Покрај собирањето на значајната крв целта е и промоција на крводарителството воопшто. Во
текот на летото по повод 26 Јули на крводарителска акција  се собраа 179   единици крв.

КАМПАЊА ЗА ДАРУВАЊЕ НА
КРВ СО МВР  ПОЛИЦИЈАТА
ДАРУВА КРВ
По потпишаниот меморандум
за соработка, втора година по
ред се организира кампања за
дарување на крв во соработка
со МВР. Се организираат крво-
дарителски акции во текот на
летниот период, кога недости-
гот на крв е поголем. Оваа го-
дина по подготвениот план и
одличната соработка со МВР
низ полициските станици на
територија на РМ се собраа околу 600
единици крв, со што не се осети недо-
стигот во текот на летото.

Клубот на крводарители на Црвен
крст на град Скопје според плани-
раните активности за оваа година
одржа  Семинар за мотиватори за крводарителство за членовите
на Клубот.Од 09-11.10.2009 год во Центарот за едукација на кадри
Солферино во Струга, имаше различни предавања за мотивацијата
во крводарувањето  на големо задоволство  на учесниците на се-
минарот.

СЕМИНАР ЗА МОТИВАТОРИ ЗА 
КРВОДАРИТЕЛСТВО НА КЛУБОТ 
НА КРВОДАРИТЕЛИ НА ЦК НА 
ГРАД СКОПЈЕ

УЧЕСТВО НА МЛАДИНСКИОТ  ЕВРОПСКИ
ФОРУМ ЗА КРВОДАРИТЕЛСТВО 

ВО КОГЕ , ДАНСКА
Во текот на месец Август, на Младинскиот Европ-
ски Форум за  крводарителство,претставник  од
Црвениот  крст на град Скопје беше Џулиана Ми-
хајловска, млад мотиватор. Покрај презентира-
њето на крводарителството во РМ,таа придонесе
и за прибирање на искуства И активности од дру-
гите земји на ЕУ  на полето на крводарувањето.

ПРВ СПОРТСКИ НАТПРЕВАР
ЗА КРВОДАРИТЕЛИ ПО ПОВОД 26 ЈУЛИ

По повод 26 Јули Клубот на крводарители на Црвен крст на град Скопје
организираше за прв пат, спортски турнир за крводарителите. На-
тпреварите беа одржани во две категории и тоа во машка категорија
- мал фудбал,  во женска категорија - пикадо. Учество пријавија крво-
дарителите од ООЦК на град Скопје со по една машка и една женска
екипа. Натпреварите се одиграа на спортскиот центар Славија во
Пржино на 25 Јули. Победници во Машка категорија беа екипата од
ООЦК Центар додека во женска категорија беа екипата од ООЦК
Чаир.Тие  добија дипломи и пехар од страна на Црвен крст на град
Скопје, кои беа доделени за време на акцијата 26 ЈУЛИ во Кино Милениум

Неделата на Борба против шекерна болест, беше
одбележана со активности,во кои, на 14 и 15.10,
се спроведе и   мерење на шекер во крвта на 12
локации на територијата на град Скопје. Беа оп-
фатени околу 560 граѓани.

ОБУКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД НОВИОТ
ГРИП Х1Н1

Црвен крст на град Скопје во координација со ЦКРМ одржа обука за
превенција од Новиот грип Х1 Н1 за  припадниците на МВР од СВР
Скопје. Беа опфатени оклу 719 припадници на СВР Скопје во текот на
16 дена. Обуките беа еднодневни и беа по препораките на СЗО.

УЧЕСТВУВАЊЕ НА БАЛКАНСКИ 
НАТПРЕВАР ПО ПП

Црвен крст на град Скопје и оваа година беше учесник на натпреварот
по Прва помош на главните градови на земјите од Југо Источна Ев-
ропа.Оваа година домаќин беше Црвен крст на Подгорица. Натпреварот
се одржа во Тиват. Нашата екипа покажа одлични резултати при што по-
стигнаа голем успех , второ место. Првото место го  освои екипата од
ЦК Подгорица. Трето рангирана беше екипата од ЦК Белград.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИ ДЕН НА ПРВАТА ПОМОШ
Оваа година одбележувањето на Светскиот ден на ПП беше во соработка
и подршка на младите естрадни уметници Next Time , ДНК, Влатко Лоза-
новски. Акцијата се одржа во ГТЦ на која имаше 4 пункта и реално при-
кажани повреди.Со младите естрадни уметници имаше претходна обука
за укажување на ПП. Во активностите учествуваа  и  вработени во ЦК на
град Скопје, волонтери. Одзивот и интересот на населението и случајните
минувачи беше голем со што ја постигнавме целта -  да му  се даде до
знаење на населението за значењето на ПП. По повод Светскиот ден на
ПП имаше и гостување по медиумите.

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА
НА БОРБА ПРОТИВ ШЕКЕРНА БОЛЕСТ
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Индустриската револуција започна пред околу 250 години, и оттогаш, емисијата на стакле-
нички гасови во атмосферата постојано се зголемува, предизвикувајќи драматични промени.

Доколку не направиме значителни напори за да ги намалиме нашите емисии на стакленички га-
сови, процесот на глобалното затоплување ќе се забрза во следните неколку години. Сега е кри-

тичен момент во човековата историја. Климатските промени се реалност. Тие се тука. Милиони луѓе веќе
страдаат од ефектите на климатските промени. Стотици милиони други, вклучувајќи те и ТЕВЕ, може да ја до-
живеат истата судбина доколку не реагираме веднаш.

Потребно е лидерство на највисоко ниво да се заштити планетата, да се спасат животи и да се изгради по-
одржлива глобална економија за сите. Оваа година, имаме неверојатна можност да го смениме курсот на на-
станите, и да го избегнеме опасниот праг на климатска нестабилност.

Во деќември 2009 година, светските влади ќе одржат средба во Копенхаген, во рамките на Конференцијата
за климатски промени на Обединетите нации.

Запечати го договорот! е слоганот на камањата предводена од Обединетите нации за да ги охрабри вла-
дите да направат фер, балансиран и ефективен климатски договор во Копенхаген. Станува збор за мобили-
зација на поединци и заедници во амбициозни размери за да се направи силен повик за итно и обединето
дејствување за климатски промени. Станува збор за твојата иднина и за светот кој го оставаме на нашите
деца.

Со запечатување на договорот во Копенхаген, можеме да катализираме зелен растеж, да генерираме зе-
лени работни места, да обезбедиме најсиромашните да имаат пристап до енергија и да работиме кон оства-
рување на ветувањето – создавање на одржлив просперитет за сите нации. Помогни да се пренесе пораката

Запечати го договорот до што повеќе лица, до секое катче во светот.

Да го запечатиме договорот. За нас. За планетата.

Што можеш ти да направиш!

L Потпиши ја петицијата сега, оди на 
www.sealthedeal2009.org

L Помогни да се пренесе пораката. 
Учествувај во активностите предвидени 
со кампањата

L Превземи го логото, како и другите 
ресурси, достапни на веб страната. 

L Стани член на кампањата “sealthedeal” на 
Фејсбук 

L За повеќе информации, провери ја веб 
страната www.undp.org.mk

ЗАПЕЧАТИ ГО ДОГОВОРОТ!
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Позеленување значи преземање на одговорни одлуки и дејствија од

областа на животната средина, со цел да се намали негативното

влијание врз животната средина преку конзервирање и ефективно

користење на ресурси како и намалување на загадувањето. Ваквите

одлуки и дејствија придонесуваат кон подобрување на човековата

добросостојба. 

Постојат шест фундаментални принципи на позеленување кои секо-

гаш даваат добри резултати – намалување и управување со отпа-

дот, конзервација на водата, енергетска ефикасност, намалување на

загадувањето, конзервација на биодиверзитетот и социјален и еко-

номски развој.

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) прави големи

напори да го намали својот јаглероден отпечаток во своите канцела-

рии низ целиот свет. Во Македонија, од 2007 година, УНДП работи

на нови, креативни идеи за зголемување на свеста и воведување на

најдобри можни методи за намалување на јаглеродниот отпечаток.

Следејќи ја официјалната канцелариска политика за животна сре-

дина, секој вработен во канцеларијата на УНДП се труди да даде

свој придонес со тоа што штеди на хартија, вода и енергија. Рецик-

лирање на хартија и на пластика, електронска кореспонденција и

архивирање, двострано печатење на документи, зголемено кори-

стење на јавните превозни средства, одење или возење точак до

состаноци се само дел од нивните секојдневни активности кои

имаат за цел да го поддржат одржливото користење на природните

ресурси.

Канцеларија на УНДП за животна средина

ПОЗЕЛЕНУВАЊЕ НА
КАНЦЕЛАРИЈАТА 

НА УНДП ВО 
МАКЕДОНИЈА
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Интервју со Д-р Емилија Чутановска, долгогодишен волонтер во Црвениот Крст

ХУМАНИОТ ЧОВЕК  ПОСТОЈАНО СЕ НАОЃА
НА СКАЛИЛОТО  НА ДОБРИТЕ ДЕЛА

Секој ќе си го пронајде своето место во оваа организација, 
само потребно е силна желба и хумана мисла

Како дојдовте во допир со Црвениот Крст? Опишете ни ги вашите почетоци во оваа организација.

Мојот прв контакт со Црвениот крст беше уште во основното училиште „Коле Неделковски”, каде се одржуваа вежби
за прва помош и натпревари од кои и јас бев дел од тимот. Како растев менував многу работи, меѓутоа Црвениот Крст
секогаш остануваше со мене. Бев активен и постојан член на тимот за Прва Помош (ПП), но и покрај тоа што никогаш
со мојот тим не стигнавме до државното првенство за ПП, јас никогаш не се обесхрабрив. Во текот на средното обра-
зование и како студентка јас постојано се вклучував во натпреварите и во акциите кои во мојата ООЦК Центар се случу-
ваа. Навистина бев исполнета и имав чувство на припадност. 

Која  е вашата професија и како својата професионалност ја споивте со потребите на Црвениот Крст?

По професија сум  дипломиран стоматолог, назив со кој се стекнав во 1991 година. Меѓутоа никогаш не успеав да
најдам постојана работа во мојата професија. Па, така започнав со доедукација на самата себе, за мое лично усовр-
шување. Тогаш  ги завршив  „Специјалистичките студии по мир и развој “о Скопје, 1999., на Филозофскиот факултет,
и потоа работите некако природно доаѓаа. Се стекнав со многу дипломи и сертификати за обуки како: Европска мрежа
за здравствена промоција во училиштата, Тренинг и градење на капацитети за институциите за локална самоуправа и
економски развој, Работилница за  Полова  свесност, еднаквост и развој на жените и многу други семинари и обуки,
како од меѓународни организации, така и конкретно од Црвениот Крст. Во текот на моите студии имав можност да ра-
ботам во Англија како здравствен работник, имав одлична комуникација и бев широко прифатена како стоматолог,
многу лесно се снајдов, меѓутоа во Македонија не беше таков примерот. Затоа во Црвениот Крст најдов простор во кој
не постои дискриминација за тоа што сум. Мојата едукација како стоматолог ја применувам во здравствениот оддел
во оваа организација, тука имам сигурно чувство дека навистина сум потребна со  моето искуство . Со голема упор-
ност и желба секој ќе си го најде своето место во оваа оранизација. Вратите за хуманоста се секогаш отворени. 

Во кои активности на Црвениот Крст сте вклучени? Раскажете ни дел од вашето искуство.

Работам како инструктор за ПП и како судија на натпреварите, работев на Едукација за туберкулоза и флуорографи-
рање на ранливи групи (бегалцитте од Косово) , Работилници за Флуорографирање и едукација за туберкулоза на ран-
ливи групи (Ромска популација, Посета на ранливи случаи и  проценка на ранливост на бегалците од Косово,  Работам
на делот за здравствена промоција, Едукација на ПП во работна организација и училишта и многу други активности со
кои се гордеам. Моето искуство говори многу. Најубаво чувство во мојата работа во Црвен Крст имам кога работам на
предавања со деца од предучилишна возраст или во основното образование. Со овие потенцијални волонтери најче-
сто учиме за здравство, за хигиената, деца кои имаат искрени насмевки и се навистина заинтересирани за тоа што го
работиме. Еден интересен момент на кој и ден денес се смеам  е кога работевме со една група на деца на тема Бак-
терии. Сите слушаа, партиципираа и на прашањето преку што се гледаат бактириите, добив еден навистина интере-
сен одговор, кој гласеше преку Хороскоп, наместо микроскоп. Ситуација која до ден денес сум исполнета и насмеана
кога ќе се присетам.

Многу ги сакам дружењата, кампувањата каде сум ангажирања како медицинска поддршка, простор за едукации и спо-
делувања на искуства. Правејќи добри дела наидувам на многу хумани  луѓе кои сакаат да донираат или да сорабо-
туваат во хуманата мисија, така што  убаво се чувствувам кога знам дека сум упатила некого на вистинскиот пат. 

Што за вас претставува хуманоста ? Дали Црвениот Крст ве инспирираше и поддржу-
ваше во вашиот живот?

Хуманоста нема граници и неможе човек да се лимитира до каде помага и
колку помага. После секоја акција, следува нова и нова хумана активност и
навистина постојано си дел од скалилото на добри дела. Хуманоста според
мене значи добронамерност, продуховеност. Мислата која ме движи вели

„ Колку и да направиш добро следниот пат можеш и подобро. Пома-
гајќи му на некого, ти си помагаш и самиот себе со што ста-
нуваш побогата личност. Моето прво хумано дело го
направив во 3 одделение помагајќи и на една моја дру-

гарка која направи операција на колкот, и беше не-
подвижна долго време. Јас и помагав, ја

посетував и секојдневно ја известував за
наставата која ја пропушташе во учи-
лиште, едноставно ја охрабрував во тие

тешки денови кои и го променија целиот
живот. Тука се роди мојата желба за тоа

што и ден денес го правам. На волонтерите
би им препорачала дека важно е од некаде

да се почне, да се проба и секој са-
миот да се пронајде во хумно-
ста. Самиот волонтер ќе реши
дали вреди или не. За мене
познавањето, помагањето, ко-
муникацијата и искуството
вредат повеќе од парите и ма-
теријалните минливи нешта. 

Илина Глигоровска



Mediumi.mk е листа на сите ме-
диуми и нивните RSS линкови

како и аудио и видео
врски до
радио и те-
левизиите.

„Првенствената намена на
mediumi.mk е да ги собере сите медиуми на едно место и
притоа да овозможи врска директно до содржините на ме-
диумот и корисникот само да чита, слуша и гледа. Покрај
пишаните медиуми и нивните RSS канали, mediumi.mk
вклучува и радио станици и телевизии и соодветно нив-
ните live stream-ови, со што скратува многу повеќе маки
од само RSS претплатата.“ вели Колектив.

Splashup.com е бесплатен веб сервис за обработување на
фотографии, се работи со него преку прелистувач и е
лесен за користење, можеби не е Photoshop но има до-
волно опции за брза изработка на фотографијата. Има и
Lite верзија за симнување која има само основни опции. 
Бидејќи е веб алатка има и опција за брзо споделување
на фотографијата на некоја друштвена мрежа.

eRe-
publik.com е
игра која се игра преку прелистува-
чот и во неа играчот се става во улога
на граѓанин на една држава. Почну-
вате така што си барате работа, се
вработувате и треба да работите
секој ден. Со секое работење се зго-
лемува вештината по што откако ќе
достигне одредено ниво може да се
пријавите за повисоко работно
место, што значи и повисока плата.
Освен што може да работите, секој
ден можете да тренирате со војската
и со тоа да си зголемувате силата,
што многу е важно во случај на војна.
Важно е да се напомене дека со
секое работење или тренирање ви се
намалува добросостојбата, која се
зголемува со јадење. Сите овие ак-
тивности (работење, тренирање,
јадење) носат по 1 поен за искуство
кои ги користите за качување на
левел/нивоа. Со поголем левел
имате можност да правите нешто
ново, како на пример да се зачлените
во политичка партија, да отворите
своја фирма, можете да се кандиди-
рате за претседател, за парламент
каде што се донесуваат таксите, при-
мер, за храна колкава да биде за
увоз...

За овој број се решивме да ви пре-
тставиме неколку корисни интернет
страници:

http://www.makeuseof.com/tag/8-tips-to-boost-the-signal-from-your-
wireless-router/
Имате 8 совети со кој едноставно можете да го зголемите сигналот на
вашиот рутер.
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Фенг шуи е стара кинеска вештина за хармонично уредување со цел да се овозможи правилен проток
на енергијата низ просторот. Кога протокот на енергијата е спречен тогаш ќе се чувствувате уморно,
безволно и не ќе може да напредувате во животот. 

Ако сакате да почнете да го применувате фенг шуи за да направите промена во вашиот живот фо-
кусирајте се на работите кои може веднаш да ги направите.
Ако сте решиле да го смените вашиот живот, фенг шуи ви е одличен сојузник за отворање

нови можности во сите животни сегменти.

„Болниот простор” може да го наруши здравјето, среќата и меѓусебната комуникација на корисниците
на тој простор.

Основни фенг шуи лекови со кои се лечи просторот се: светло, звуци, огледала, кристали, бои, билки и др.
Ако во просторот се внесе повеќе светло може да се излечи тромоста и недостатокот на енергија.

Пријатните звуци може да го подобрат квалитетот на енергијата во просторот.
Огледалата го зголемуваат просторот и може да ги одбијат негативните влијанија.
Кристалите, пак, го зголемуваат количеството на енергија во просторот, ја задржуваат истата
и го подобруваат нејзиниот тек.

ФЕНГ ШУИ 

Целерот е лиснато двегодишно растение со месест  вретенест корен и стебло. Во
17 век се развил од самоникнат, обичен или див целер кој растел во Европските
мочуришни појаси но со одгледувањето е успешно култивиран.Денес постојат
три основни типа бел целер,зелен целер и целер со корен кој наликува на бела
репка.Се одгледува како зачинско растение , а се користи  како ароматичен до-
даток на разни супи, салати,месни и други јадења. 

Во времето на Хомер бил симбол на убавина и веселба, а набрзо потоа станал
цвеќе за гроб и значел само солзи и жалост. Подоцна во Рим е издигнат како симбол

на победа и победничка радост , а со него се кителе главите на победниците.

ЕНЕРГЕТСКА И НУТРИТИВНА ВРЕДНОСТ 
Целерот е одличен извор на витамини К ( 29,3 мг, што е еднакво на 29 проценти од пре-

порачана дневна доза) и диетални влакна ( 1,6 г / 14 кцл или 11,5 г /100 кцал) , препо-
раки се 3г /100 кцл ) ,а останатите потребни минерали и витамини ги содржи во мали
количини.

ЛЕКОВИТОСТ 
Поголемиот дел од луѓето најпрво ќе се сетат на сочните стебленца на целерот , но често
и со задоволство во домаќинството и во  медицински цели се употребуваат листовите,

коренот и семките.

ЦЕЛЕР

Лековитите состојки се нај до -
бро сочувани во свежо исцеден

сок од сиров корен, листови и
стебленца, но се препорачува што

помалку листови бидејќи на сокот му даваат горчлив
вкус. Напитокот е одличен лек во раните фази на ревма-
тизмот ,а се препорачува и на личностите кои се под-
ложни на дебелеење, како и на оние кои страдаат од
наталожен целулит, поради своето делување на крвото-
кот. Го снижува крвниот притисок и го намалува нивото
на шеќер кај дијабетичарите.Сокот од целерот поволно
делува на регулација на менструалниот циклус.

Вкусните супи и сосови од целеровиот корен
можат да бидат дел од исхраната и кај потешки случаеви
на шеќерната болест. Растението и коренот на целерот се
барани готварски зачини , а супите и јадењата од целер
го зголемуваат апетитот и ја зајакнуваат отпорноста на
организмот. Сировиот целер е многу ефикасна состојка
во исхраната кај лица со кожни заболувања - ситно се
сецкаат еднакви делови на коренот од целерот и
јаболка, добро се мешаат , а по желба може да се дода-
дат мелени ореви и шеќер. Негово конзумирање се пре-
порачува и на луѓето кои имаат камен во бубрезите или
во меурот бидејќи е ефикасен диуретик.

Неговото дејство е изразено и во лекување на
низа заболувања кои настануваат како последица на
стрес,а може да се користи и кај астмата. Целерот делува
и   кај болести  на бубрезите, а кај болестите на грлото
има противвоспалително дејство.

Истражувањата покажуваат дека целерот со-
држи својства за намалување на притисокот бидејќе со-
држи активни птхалиди кои ги опуштаат мускулните
артерии и на тој начин го регулираат крвниот притисок.
Во истражување кај животните целерот се покажал ефи-
касен кај смалување на холестеролот. 

Целерот ја содржи компонентата кумарин која
го спречува штетното влијание на слободните радикали
,а истотака ја поттикнува активноста на белите крвни
единици, одбранбени механизми. Содржи витамин К, кој
поволно делува при згрутчување на крвта, штити од ос-
теопороза, го спречува штетното оксидативно дејство.
Целокупниот В- комплекс од целерот поттикнува раз-
мена на јаглено хидрати во телото, ги зајакнува нервите
и мозокот , ја потпомага работата на цревата , ја прави и
одржува здрава кожата, косата , очите и црниот дроб.

Поради големата содржина на етерични масла
и терпен, тој делува антибактериски и антимикотички во
слузницата на цревата и мочните канали.
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Боите се користат за балансирање на енергијата на луѓето и просторот зависно
дали станува збор за уредување на домот или на деловниот простор.
Билките создаваат енергија, а истовремено имаат и симболика, па оттаму
е битно каков тип на билки користите во вашиот простор. 

Пред да се започне оживување на енергетските точки неопходно е
да се среди просторот бидејќи во спротивно може да предизви-
кате проблем наместо да го олесните неговото решение. Затоа се
препорачува чистење на просторот, фрлање на стари работи кои
ја заробуваат енергијата, поправки (замена на сијалици, подмач-
кување на шарки, менување на гумички на славини и сл.)  

На овој начин ќе се ослободите од старата и негативна енергија
која најчесто доведува до стагнација во животот.

Кога ќе ослободите место за нови случувања во вашиот живот мо-
жете да започнете со пронаоѓање на најдобра ориентација за ва-
шиот кревет, работно биро, шпорет...

Во средниот век морковот бил со виоле-
това боја , додека портокалов морков се
појавува во 17 и 18 век во Холандија.

Овој коренест зеленчук е богат со вита-
мини А, В3, С и Е , а од минерали со кал-
циум и железо. Поради својата
нискокалорична вредност често се кори-
сти и за редукциски диети. Има мала
енергетска вредност (100г - 45 кцал, со-
држи каротен од кој настанува А вита-
мин. Затоа е важен за зачувување на
кожата. 

ЛЕКОВИТОСТ
Се препорачува за лица кои имаат про-
блеми со желудникот , варењето а дока-
жано помага при смалување на нивото
на холестерол бидејќи е богат со пектин-
ски влакна. Познат е и како чувар на
видот бидејќи изобилува со керотен. Сок
од морков ја смирува т.н. ноќна глад , а
истотака е добар за постари лица , деца
во развој и трудници. Најновите истра-
жувања потврдуваат дека фито хемика-
лии од морковот штитат од рак. Посебно
важно барем за жените е консумирање
на минимум еден варен морков дневно
поради одржување на еластичноста на
крвните жили особено од превенции на
мозочен удар. Од морковот правиме со-
кови , варива , супи, салати. 

Сокот од морков го снабдува организмот
со важни витамини , минерали и ензими
кои го зголемуваат нивото на енергија ,
го чистат организмот од отрови и пома-
гаат при слабеење. 

При купување треба да с ебираат оние
кои не се премногу меки , а листовите
треба да имаат убава зелена боја зашто
тоа значи дека се свежи. 

Во фрижидер можат да издржат една не-
дела.Од морковот се прават колачи
,слатко, сокови , мармелад , вина и џе-
мови. Исто така ја намалува гладта.

М
О

РК
О

В 
ЗЕЛКА

Зелката е зеленчук со високи биолошки и ниско калорични вредно-
сти. Со нив во организмот се внесуваат најактивните елементи за
одржување на биолошка рамнотежа на организмот и за неговата од-
брана од разни болести.

ОПИС И ПОТЕКЛО 
Доколку зелката се готви долго се намалува нејзината нутритивна
вредност, па затоа се препорачува да се става во топла место во ладна
вода.

Здравата  зелка нема големи ребра, а тенките листови се обвиткани
околу тврда главица.   

Познато е дека од сите видови  кај нас се користи најмногу белата, а
нешто помалку и црвената зелка. Најсочна е зелената зелка со шиле-
ста главица.

ЛЕКОВИТОСТ 
Докажано е дека со сокот од свежа зелка може успешно да се лекува
чир на желудник и вослапение на дебелото црево. Со зелката исто
така во организмот се внесуваат најактивните елементи за одржу-
вање на биолошка рамнотежа на организмот како и за одбрана на
организмот од разни болести. Богата е со целулоза и делува поволно
на рани, а исто така превентивно помага при настинки и кашлица.   

Во нашите прехрамбени навики за жал малку се користи свежа или
кисела зелка иако таквата зелка е најбогата со хранливи и лековити
состојки. Новите епидемолошки истражувања покажуваат дека ре-
довната конзумација на зелка може да има големо влијание на ризи-
кот од појавата на рак. Компонентите кои се сметаат за одговорни за
ваквото делување на зеленчукот се фитохемикалиите.

Фитохемикалите се биолошки активни билни молекули кои во сора-
ботка со витамините и минералите поволно делуваат на здравјето.
Имаат заштитно дејство на тој начин што го зацврстуваат и подобру-
ваат одбранбениот механизам во организмот. Зелката е драгоцена на-
мирница поради тоа што содржи тартонска киселина која го  успорува
претворањето на шеќери и останати јагленохидрати во маст. Сето ова
исто така прави зелката да е омилен зеленчук за намалување на те-
лесната тежина.

Елизабета Трифуновска
Feng Shui консултации
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Од жени до мајки, од мажи до тат-
ковци, веќе можат на Интернет бесплатно
да се инфоримираат и образуваат во секој
момент. Порталот Ringerja.mk е прегледен

и едноставен за користење и нуди високо квалитетни содржини.
ДАНУ, Словенечка виртуелна компанија, која го развива порталот Ринге-

раја во повеќе Европски земји, ја разви и македонската верзија на Рингераја
на следниот линк: www.ringeraja.mk.  

Порталот www.ringeraja.mk е специјализиран портал, наменет за идни ро-
дители, бремени жени и родители на деца од претшколска возраст. Нуди артикли
од различни области за забременување, бременост, здравје и развој на детето,
неговото негување и одгледување и останати теми кои ги интересираат родите-
лите. Корисниците на порталот можат да користат и услуги како што се рецепти,
видео содржини, приватни пораки, бесплатни СМС пораки, албуми и секако ан-
кети и форуми каде може да се разменуваат искуства, мислења и ставови. На пор-
талот може да се пронајдат и различни календари и интересни калкулатори:

Често од возрасните може да се слушне дека адолес-
центите се егоцентрични, себични и мислат само на
себе, чудни, со нагли промени во расположението и од-
несувањето и како такви понекогаш се неподносливи.

Кога детето влегува во фазата на адолесценцијата,
судирот помеѓу него и родителите почнува да се зголемува.
Обемот на конфликтот е различен од семејство до семејство
и зависи од многу фактори. Најчесто се случуваат за се-
којдневни едноставни работи, како што се извршувањето на
секојдневните обврски, училишните задачи, долгите теле-
фонски разговори, љубовните врски, излегувањата, изгле-
дот.  До извесен степен  нормални, овие судири му помагаат
на младиот човек да созрее и да го развие својот сеуште не-
сигурен идентитет. Како ќе ја помине оваа чувствителна
развојна фаза во својот живот ќе зависи многу и од вас како
родители и од тоа каков однос имате воспоставено со ва-

шето дете. Ако не успеете  да се носите со овие про-
блеми, последиците по вашето дете ќе  бидат
негативни и долготрајни. 

Што е всушност адолесценцијата? 

НАЈПОПУЛАРНИОТ ИНТЕРНЕТ 
МЕДИУМ ЗА БРЕМЕНОСТ И 

РОДИТЕЛСТВО ВО РЕГИОНОВ,
РИНГЕРАЈА, ДОСТАПЕН И НА 

МАКЕДОНСКИ -
WWW.RINGERAJA.MK 

З А П О З Н А Ј Т Е  Г О  В А Ш И О Т  
АДОЛЕСЦЕНТ ЗА ДА МОЖЕТЕ

ДА МУ ПОМОГНЕТЕ

Овој период уште се нарекува и период на
,,повремено лудило,, и е нужна развојна фаза во
животот на секоја особа, со сопствени задачи и про-
цеси.  

Адолесценцијата е период кој не е ни дет-
ство, ни зрелост. Се карактеризира со специфични
промени, кои понекогаш се граничат со хаос. Тоа
посебно им е јасно на родителите кои имаат адо-
лесцент дома.

Се разликуваат три фази на адолесценцијата:
рана(12-14 год.), средна(15-17 год.) и доцна адо-
лесценција(18-20 год.).

Во раната  почнува одвојувањето од дет-
ството и детето ги прави првите несигурни чекори
кон светот на возрасните. Во овој период од пре-
судно значење е соодветната улога на родителите.
Тогаш родителите, најчесто несвесно, сакаат да го
задржат своето влијание и доминација врз животот
на своето дете како што тоа го правеле во периодот
на детството. Од нивна перспектива, за детето е по-
добро кога тие одлучуваат за него, затоа што тие се
позрели, помудри и го сакаат најдоброто за своето
дете. Всушност, ваквото однесување на родителите,
на детето не само што не му пречи, туку има и по-
треба од тоа.

Со навлегување во следните две развојни
фаза, средната и доцната адолесценција, почнува и
процесот на индуивидуализација, односно форми-

рање на сопствен идентитет, сопствени
ставови и мислења, различни од роди-
телите. Тоа е нормален процес на со-
зревање, премин од детството во

светот на возрасните. Овој процес
не се одвива брзо и преку ноќ.

Тоа е постепен процес во кој
младата личност доживува
драматични промени како
во сферата на внатреш-
ниот свет, така и во рела-
циите со родителите и

останатите авторитети од
нејзиното опкружување.

Односите со родите-
лите се менуваат.

Тие може да станат во
поголема мера дистанци-

рани, обележани со чести
конфликти и незадоволства.

Се јавува отфрлање, бунтов-
ност, напуштање. Ореолот
околу родителите и другите воз-
расни се губи, адолесцентот ста-
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• Календар на бременоста, кој го следи развојот на плодот од зачнувањето до раѓањето.
• Календар на овулација, кој ви помага да утврдите кога ќе биде вашата следна овулација и плодните 

денови, а со тоа да ги зголемите шансите за забременување.
• Кинески календар за предвидување на полот на детето, кој го предвидува полот на бебето спрема 

лунарната старост на мајката и месецот на зачнување.
• Калкулатор на срцеви отчукувања, кој го пресметува бројот на сцреви отчукувања од раѓањето 

како и од оплодувањето.
• Калкулатор на крвни групи, кој пресметува можната крвна група на бебето, како и дава информа-

ција од кого може да примате крв и кому може да дадете крв.

Во посебната рубрика „ Рингераја на гости кај...“ на интересен начин  се доловува домашната
атмосфера на соговорниците, истакнати естрадни уметници, специјалисти и експерти од различна
област, успешни луѓе кои го потенцираат значењето на семејство. Рингераја во соработка со Cryo-Save
го подготвија и интернет информирањето за матични клетки.

На порталот во секое време можат да се добијат и други детални информации, занимливости
и одговори на секојдневни прашања, кои ги засегаат сегашните и идните родители. 

Филантропските активности се составен дел од дејствувањето на Дану. Истите се под органи-
заија и реализација на Дану Филантропија ЈИЕ. Дану Филантропија ЈИЕ го користи интернетот како
медиум и помага таму каде е потребна помош, притоа дејствувајќи брзо и ефикасно и опфакајќи по-
голем дел од целната група.

Рингераја и  Црвен крст пронајдоа многу заеднички допирни точки, меѓу кои најцврстата е
насоката во остварување на мисијата за зголемување на квалитетот на родителството и среќно и
здраво детство преку хуманитарни активности. 

нува посебно критизерски настроен кон нив, нивните
слабости и недостатоци. Младата личност се повеќе ста-
нува свесена дека неговите родители не се секогаш во
право и не се така ,,идеални,, како што ги замислувале
во детството.   Меѓутоа, не е се така црно. Адолесцен-
тите многу повеќе и поочајно водат сметка за тоа што
нивните родители мислат за нив, иако често тоа силно го
негираат и никогаш нема отворено да го покажат, от-
колку што тоа е случај со помладите деца.

Во целина, односот на адолесцентот со родите-
лите е подложен на постепена трансформација во насока
на се поголемо вклучување на преговарањето, за разлика
од дотогашното исполнување на очекувањата на родите-
лите и семејната традиција. За неколку години, ако се се
одвива нормално, ќе доминира поголем степен на рам-
ноправност  на релацијата родители-дете.

Со намалување на зависноста и емоционалната по-
врзаност со родителите се зголемува важноста на чув-
ството за припаѓање на врсниците и првите љубовни
врски. Во овој период младите вложуваат многу време и
енергија во пријателствата и врсниците не се повеќе дру-
гари во игра, туку доверливи пријатели на кои им се до-
веруваат слатките тајни. Овие пријателства, ривалствата
како и првите љубовни романси, играат значајна улога
во формирањето на искуството на младата личност во по-
глед на доживувањето на себе и сопствената вредност,
привлечноста, прифаќањето и способноста за живот.
Во овој период се менува и односот на адолесцентот кон
самиот себе. Личното доживување станува поинтензивно
и посложено, и најголем дел од неговото внимание е на-
сочено кон тоа. Неговото тело почнува да оживува, се
јавува нова, за него непозната возбуда, поради што е збу-
нет, понекогаш и на застрашувачки начин. Адолесцен-
тите, особено девојчињата поминуваат многу време пред
огледалото, набљудувајќи ја симетријата на своето тело,
која во еден момент им се чини убава, а веќе во следниот
неубава. Проблемот на физичката убавина во овој период
е од витална важност, бидејќи ставот кон неа им овоз-
можува да проценат колку се вклопуваат, а колку отста-
пуваат од своите врсници.

Интензивните нови искуства, понекогаш болни (
осаменост, срам, зголемена ранливост), а понекогаш
прекрасни ( слобода, силно позитивно возбудување, чув-
ство дека ,,цел свет е негов,, ) наизменично се јавуваат
во секојдневието на адолесцентот. Тие за него се збуну-
вачки и понекогаш се кочници, но тие исто така го пра-
ват внатрешниот свет на адолесцентот богат и прекрасен,
дури и хипнотизирачки.

Ефектот на сите овие промени е адолесцентот да
го преуреди својот односот кон себе, иако често тоа на
нас возрасните ни делува хаотично. Овој внатрешен свет
на личното искуство кое секојдневно се шири и понеко-

гаш експлодира е она што адолесцентите настојуваат да
го сочуваат од нас возрасните. Тоа е она  што ги прави и
најтешка категорија за работа со нив. Тоа добро го знаат
просветните работници и психолозите и другите струч-
њаци кои работат со оваа млада популација.

Ако родителите не ги сфатат овие процеси како
нормална фаза на созревање, најчесто се случува однесу-
вањета на адолесцентот да ги толкуваат како некакво,, за-
странување од патот,, што тие го третираат како
непослушност, спротивставување, инаетење, неблагодар-
ност, дрскост..

Дали повеќе би биле задоволни вашиот адолесцент
да ве слуша, да не ви се спротивставува и слепо да ги
следи вашите совети, затоа што  сте постари и веќе тоа во
животот сте го искусиле? 

Сигурно е дека сакате да ги заштитите своите
најмили и да ги поштедите од последиците на грешките
што би можеле да ги направат. Убедени сте дека сте по-
мудри и дека тоа е ваша должност како родители. Но, дали
се сеќавате како вие сте ја достигнале мудроста на соп-
ственото живеење?  Секако преку сопственото искуство,
кое неминовно носи и многу грешки, порази, но исто така
и победи. Ако искуството значи нешто во вашиот живот,
тогаш дозволете му и на вашето дете низ сопственото ис-
куство да го збогатува сопствениот раст и самото да дојде
до сопствената мудрост на животот. Се разбира вие како
родители останувате главна потпора на вашето дете. Тоа
има голема потреба од вашата подршка, разбирање и
помош. Ова може да се оствари доколку ја задржите ко-
муникацијата и поврзаноста со вашето дете.

Едноставно, бидете тука за него и сакајте го.

Лидија Попчева
Психолог-психотерапевт
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Во соработка со општинските организации на
Црвен крст од градот, дистрибуирана е хума-
нитарна помош на стотици семејства и со-
цијално здравствени организации. 1500 пакети
со прехранбени продукти, 3500 тони брашно,
20 хигиенски пакети,  облека, постелнина,
кујнски сетови и сл.

Црвениот крст на Скопје испрати екипа за про-
ценка на потребите од хуманитарна помош на
настраданите семејства од земјотресот во Ва-
ландово. По направената проценка од своите
резерви додели хуманитарна помош и тоа: 111
кг. прашок за перење, 246 ќебиња , 90 кујнски
сетови, 150 вреќи за спиење  и 123 пакети со
прехранбени артикли.

Во услови на современо живеење, семејството не може наполно да ги задоволи сите потреби
на детето, ниту  да  ги обезбеди сите неопходни услови  за неговиот оптимален развој.Децата
пројавуваат  желба и потреба за  активирање во друштво на врсници и други деца, за запознавање
на околината, луѓето и односите во кои тие стапуваат. .Се укажува потреба за пошироко и пома-
совно нивно опфаќање со организирани  форми на активности,меѓу кои спаѓа игралната. 

Родителите слободно може да бараат работа,за подобрување на економската со-
стојба на семејството, исклучувајќи го оправданието дека “не работат, бидејќи

нема кој да ги чува нивните деца”.
Центарот за образование и поддршка на заедницата на бегалците - Црвен

крст на град Скопје и УНХЦР, во месец септември 2009 ја отворија играл-
ната за децата од семејствата бегалци, со цел родителите полесно да
се вклучат во процесот на наоѓање на работа.
Тимот во градинката е составен од двајца едукатори и четири мајки
асистентки кои се лица од интерес на УНХЦР. 

Во зависност од бројот на децата, активностите се изведуваат
индивидуално, групно и заедничко со сите деца.
Игралната,  ги запазува стандардите на здравствено- хигиенските

услови, педагошко-психолошките барања,и опремена е со играчки со-
одветни за возраста на децата.

Преку спонтаната и организираната игра, ги остварува
следниве задачи:

- Придонесува секое дете да се чувствува пријатно и задоволно.
- Поттикнува на социјализација; создава навики за правилно кори-
стење на играчките и културно однесување кон соиграчите.
- Ја задоволува љубопитноста на детето, неговите интереси, желби
и преокупации.
- Го унапредува неговото телесно здравје и придонесува детето прак-
тично да го применува сопственото искуство преку нови сознанија
за светот што го опкружува.
- Го  развива  активното  користење на говорот и формирањето на
работни наавики.
- Ги развива елементарните способности за морално расудување . 

Постоењето на игралната во Центарот за поддршка на заедницата
на бегалците е уште еден доказ за активностите кои се реализираат
со цел  ублажување на секојдневието на нашата целна група, кои
водат кон подобро утре на лицата од интерес на УНХЦР.

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПОДДРШКА НА ЗАЕДНИЦАТА  

НА БЕГАЛЦИТЕ ИГРАЛНА

ДИСТРИБУИРАЊЕ НА 
ХУМАНИТАРНА
ПОМОШ
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Пунктот за бездомници на Црвениот
крст на град Скопје, лоциран во Момин
Поток успешно работи веќе две годи -
ни.Опремен е со соблекувална, туш каби -
на, дел за вршење на фризерски/ бер бер-
ски услуги, перална и сушална за алишта,
лекарска ординација и психолошко сове-
тувалиште.Покрај овие услуги, бездом-
ниците добиваат и оброк. Со возило на
Црвен крст се носат во пунктот и по до-
биените услуги се враќаат

Најчесто констатирани заболувања се: по-
качен крвен притисок,желудечни болки, инфекции на гор-
ните дишни патишта, осипи по кожата, бубрежни
инфекции и др.

Често овој пункт го посетуваат студенти од Фило-
зофскиот факултет-катедра за социјална работа и со-
цијална политика. Тие со особен интерес ги следат
информациите од тимот кој работи во пунктот и раз-
говараат со секој бездомник посебно.

Пунктот го посети делегација од Баден Витернбег -
Германија и беа пријатно изненадени од просторот и
услугите кои ги дава Црвениот крст на бездомниците.
Ова резултираше со потпишување на Договор за финан-
сирање на пунктот за бездомници од нивна страна за пе-
риод од една година. 

Црвен крст на град Скопје во соработка со
МеЃуопШтинскиот центар за социјална работа и ЈУ
Завод за социјални дејности оваа година се
вклучи во одбележувањето  на  денот  на згрижу-
вачките семејства 1 Јуни. Централниот настан  се
одржа на платото пред домот на Мајка Тереза и
68 деца од згрижувачките семејства, беа
вклучени во креативните работилници за израбо-
тување накит, цртање како и изработување на фи-
гури од пластелин. Децата се дружеа со
волонтерите на Црвениот крст на град Скопје и
ООЦК на територија на градот како и со пејачите
од македонската естрада Каролина Гочева, Алек-
сандар Митевски и групата Неџт тиме.Беа поде-
лени прехрамбени пакети за 51 згрижувачко
семејство на територија на град Скопје.

Се надеваме убавата атмосфера и миго-
вите на дружење, Ќе ги повториме и во блиска ид-
нина.

Одбележан денот на згрижувачи 

01 Јуни

Црвениот крст на град
Скопје има изградено парт-
нерски однос со Градот
Скопје, кој резултира со мо-
рална и финансиска подршка
на повеќе проекти. Досега е
дадена финансиска подршка
за изградба на вештачка
карпа на Водно, маркирање
на патеките на Водно, за
спасителната станица на
Водно, за ублажување на
последиците од климат-
ските промени.

Оваа година со финансиска
подршка на Градот Скопје
набавени се 500 хигиенски
пакети за кризни состојби.

Во тек се активностите за
проширување на пунктот за
бездомници со неколку соби,
чајна кујна и санитарен
чвор, за згрижување и нега
на бездомниците кога
имаат здравствен проблем
или после оперативен
зафат. И за оваа активност
се очекува финансиска под-
ршка од градот Скопје

ПАРТНЕРСТВО
ЗА ПРИМЕР

У Ш Т Е  Е Д Е Н  
У С П Е Ш Е Н
П Р О Е К Т

П У Н К Т О Т  З А   Б Е З Д О М Н И Ц И  
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