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Crveniot krst na grad Skopje (CKGS) e del od
Nacionalnoto Dru{vo na Crven krst na R. Makedonija
i so toa del od Me|unarodnoto Dvi`ewe na Crveniot
krst i Crvenata polumese~ina. CKGS ja ima koordina-
tivnata uloga nad 5-te Op{tinski organizacii na CK
na teritorija na grad Skopje (OOCK Karpo{, OOCK
Gazi Baba, OOCK ^air, OOCK Kisela Voda, OOCK
Centar)

Infrastruktura: CK na grad Skopje ima kancelariski
prostor od povr{ina od 210m2 (11 prostorii
)izgraden 1980 godina . Magacinski prostor so 720m2.

Centar Struga: Povr{ina 10000 m2 (32 sobi, 10 bun-
galovi, 3 apartmani, 1 restoran 2 sali, 2 limeni bara-
ki i 2 kancelarii). Izgraden e 1959 godina .
Magacinski prostor 50m2.

Centar Vodno: 15000 m2 (3 paviqoni, 1 zgrada za EII ,
eden restoran so kujna , 2 mali salio, 1 objekt za
doma}inot , 1 nova zgrada, limena gara`a 1 kontejner
za spasitelna stanica. Izgraden e 1936. 
Magacinski prostor 100m2. 

Adresa: 11Oktomvri 42a
tel. /faks 3139-578
meil skopje@redcross.org.mk
578.138 `iteli
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Na pra{aweto: Zo{to go pomin-
uvate sopstvenoto slobodno vreme kako
volonter vo Crveniot krst ? - od
nekolku li~nosti go dobivme sledniov
odgovor:

Koga ke go napu{time  ovoj svet
sakame da znaeme kade vsu{nost sme
pripa|ale !

Mo`ebi najdragocenata, no vo
sekoj slu~aj najskrienata e posledica
od ovaa logika na razmisluvawe e
vsu{nost e nekoj vid na dolgoro~ni
soo~uvawa so samite sebe.

Volontiraweto vo Crveniot krst,
kako i da go realizirame, sekako
prestavuva eden vid na predizvik,
sostojba koja ne stava vo pozicija na
test: kolku mo`am , {to mo`am, kako

}e se realiziram sebesi ,,,,,,,,
Vakvi pogledi vo ogleadlo ne

sekoga{ se prijatni, no se sekoga{
korisni 

Od druga strana  volontiraweto
vo Crveniot krst ostava traga vo du{ata
na sekoj ~ovek, go sakal toa ili ne . Vo
pogledot na o~ite poln so novi luge,
senzibilitet, aktivnosti, prepoznavawe
na poterbite na drugite lu|e, pomo{
,,,,,, rezultiraat na kraj so ne{to {to
mo`e da se nare~e pro{iren pogled na
svet ili otvoren um odnosno li~nost
koja ne se voznemiruva od razli~nosti,
problemi tuku e podgotvena da gi nad-
mine istite.

Tokmu zatoa vo ovaa programa
Crveniot krst na grad Skopje i Op{tin-

skite organizacii na teritorijata na
na{iot glaven grad, Vi podaruvaat edna
nova vizija za 2008 godina, eden mal
vodi~ za Va{eto  volontirawe vo pro-
gramskite aktivnosti, mesto kade sekoj
mo`e da se pronajde, da go izraduvate
nego ,niv ili sebe si.

Zatoa u`ivajte vo vremeto {to go
pominuvate vo Crveniot krst, vreme
koga mu pomagate na drug, koga ja
podigate svesta za podobar i pok-
valiteten `ivot, koga ja realizirate
svojata gra|anska dol`nost za socijal-
no odgovorna li~nost.

Volonter vo Crveniot krst :  realnost ili potreba 

Sait Saiti     Suzana Tuneva Paunovska 
Pretsedatel                              Sekretar

Crven krst na grad Skopje               Crven krst na grad Skopje 

Volonter vo Crveniot krst :  realnost ili potreba 
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PRIORITETI ZA RABOTA
NA CRVEN KRST NA GRAD SKOPJE 

1. Privlekuvawe na novi volonteri i nivna obuka za rabota 
vo Crven krst;

2. Nadgradba i ponatamo{no pro{iruvawe na modelot za 
diseminacija CKA-PHV;

3. Podigawe na svesta na u~enicite za zna~eweto na Prvata 
Pomo{ kako i nivna masovna edukacija preku u~ili{niot 
sistem;

4. Kontinuirana obuka na timovi za odgovor pri katastrofi i 
nivna obuka;

5. Razvoj na pilot proekti od oblasta na zdravstveno - 
preventivnata dejnost;

6. Iznao|awe na novi formi za podigawe na svesta kaj 
mladite za unapreduvawe na krvodaritelstvoto;

7. Organizaciski razvoj na mladite;
8. Sorabotka preku zaedni~ki proektni aktivnosti so 

nevladiniot sektor;
9. Gradewe na kapaciteti za rabota vo multietni~ka sredina;
10. Zajaknuvawe na materijalno-tehni~kite resursi;
11. Unapreduvawe na rabotata so realizacija na aktivnosti za 

obezbeduvawe na sredstva od dopolnitelni dejnosti i 
uslugi.
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D - dvi`ewe
I - ideja
S - se}avawe na Solferino
E - edinstvo
M - me|unarodno humanitarno pravo
I - involvirawe na volonteri
N - nacionalno dru{tvo
A - amblem
C - Crven krst
I - informirawe na javnosta
J - jaknewe na kapacitetite na ND
A - Anri Dinan

[to e diseminacija?

Vo tekot na izminatite 3500 godini se pret-
postavuva deka samo 250 godini postoel uni-
verzalen mir. Tragi~nite posledici gi dovelo
lu|eto do razmisluvawe deka e potrebno da se
namalat stradawata. Od tamu i ideja za soz-
davawe na organizacija koja }e ima za cel da
im pomaga na lu|eto nasekade vo svetot koga
pomo{ta im e potrebna. 

Za da bidat zapoznaeni so organizacijata,
~lenovite na Crveniot krst sproveduvaat
DISEMINACIJA. {to vsu{nost, vo kontekst
na Crveniot krst, zna~i: {irewe znaewa za

Me|unarodnoto dvi`ewe na Crveniot krst i
Crvenata polumese~ina, ulogata i mandatot na
Me|unarodniot komitet na Crven krst, Me|u na -
rod nata federacija na nacionalni dru{tva na
Cr ven krst i Crvenata polumese~ina i ak tiv -
nos ti na nacionalni dru{tva, osnovni princi -
pi na Dvi`eweto, Me|unarodnoto humanitarno
pra vo, amblemot i humanite vrednosti. 

Zo{to diseminacija?

L Za da se ubedat lu|eto da dejstvuvaat
humano, da se po~ituvaat humanitarnite prin-
cipi vo praktika;

L Za {irewe na znaeweta za me|unarodnoto
humanitarno pravo;

L Da se po~ituva amblemot;

L Da se zacvrsti identitetot na Dvi`eweto;

L Zajaknuvawe na slikata na Nacionalnoto
dru{ tvo, koe bi bilo poatraktivno za doma{ -
nite i nadvore{ni partneri

Diseminacija za kogo?

L vraboteni i volonteri kako prioritet;

DISEMINACIJA
L nadvore{ni celni grupi (obrazovanie, medi-
umi, lokalni vlasti, nevladini organizacii,
voeni lica , medicinski lica i op{ta javnost.

Kako vo 2008?

L Organizirawe na predavawa za celnite
grupi;

L Vklu~uvawe vo kampawata za upotreba i
za{tita na amblemot na Crven krst;

L U~estvo na rabotilnici organizirani od
Crven krst na R.Makedonija;

L Organizirawe na rabotilnici vo ramkite na
proektot Crven krst vo akcija-Promocija na
humani vrednosti;

L Vospostavuvawe na regionalni centri za
razvoj na poleto na diseminacija;

L Obezbeduvawe na odreden fond na ~asovi
po diseminacija za licenci od drugi oblasti;

L Koordinirawe i poddr{ka na OOCK na
nivnite aktivnosti na poleto diseminacija;
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Misija na proektot:

Sozdavawe na interkulturno op{testvo preku prom o-
virawe na kultura na dijalog  i vrednostite na Crveniot
krst.

ISTORIJAT:

CKA-PHV be{e iniciran od strana na Norve{ki Crven
krst vo 1996 g od., a im plem entiran vo R.Makedonija
od 1998, najnapred od strana na Me|unaroden
Kom itet na Crven krst, za podocna vo 2004 g od.
proektot da se predade vo racete na Crven krst na
R.Makedonija, odnosno vo Crven krst na g rad
Skopje. Istiot e odobren od strana na Ministerstvoto
za obrazovanie. Od m inatata g odina proektot stana
m odel za disem inaciaj za m ladi i e prisuten vo seko-
ja Op{tinska org anizacija na Crven krst na teritorija
na R. Makedonija. 

So konkretna strateg ija proektot m inatata g odina se
im plem entira{e vo R.Srbija, pod direktna poddr{ka
od strana na CKA-PHV kancelarija kako i od strana
na eksperti od MKCK od R. Makedonija i R.Srbija.
Vo nivnata zem ja istiot rezultira{e so u~estvo na 140
m ladinci i izrabotka na 11 pog olem i proekti. Poradi
seto ona {to g o nudi i site pridobivki od neg o, CKA-
PHV stana baran ne sam o tam u, tuku i po{iroko.
Konkretni ~ekori za ovaa g odina se pravat so
R.Albanija i R.Bug arija. Prezentirawe na proektot
prodol̀uva i ponatam u za site onie koi se zainteresi-

rani za neg o. 

KAKO DA STANETE I VIE DEL OD PRO-
EKTOT VO 2007-2008 GODINA?

Vo sekoja OOCK na odreden datum  od strana na
na{ite instruktori se odr̀uva nag leden ~as na koj
m o è da prisustvuva sekoj koj e zainteresiran, a im a
od 14 do 19 g odini. Mo è da ste ve}e volonter vo
Crveniot krst, a m o è i da ne ste. Izbranite m ladinci
od strana na na{ite instruktori obukata }e ja pom inat
na dvodnevnata rabotilnica vo Strug a, a ostanatite
vo svojata OOCK. Po dobienata obuka im ate edin-
stvena m o ǹost preku svojata kreativnost da ja
pru ìte svojata pom o{ tam u kade Vie i Va{ata g rupa
sm eta deka istata e najpotrebna. Proektite koi }e
bidat najvisoko vrednuvani (a zavisi od sam ite avto-
ri) zam inuvaat na finalna rabotilnica, a od tam u nekoj
od Vas }e zam ine i na Me|unaroden leten kam p. So
seto ova stanuvate del od g olem oto sem ejstvo na
Crveniot krst i prodol̀uvate so svoite aktivnosti
preku klubovi koi postojat vo sekoja OOCK. Voedno
srabotenite proekti vi se priznaavat i vo u~ili{teto
kako del od va{ata proektna aktivnost. 

LI^NI I PRIDOBIVKI ZA 
ZAEDNICATA:

Vo tekot 2007-2008 godina ciklusot u~esnicite
}e se zdobijat so obuka za Dvi`eweto na Cr ve -

ni ot krst, komunikacija i kako se izrabotuvaat
i kako se dokumentiraat mali proekti. Istite
}e bidat pottiknati svoeto novo steknato zna -
e we aktivno da go iskoristat izrabotuvaj}i ma -
li proekti za dobrobit na zaednicata vo koja -
{to `iveat. Za mladite lu|e ova e mo`nost da
sto rat ne{to, da ja smenat ili podobrat sredi-
nata vo koja{to `iveat, pritoa izgraduvaj}i se
i razvivaj}i se sebe si kako zreli i odgovorni
li~ nosti. Za Op{tinskite organizacii ova e
pak mo`nost da privle~at novi volonteri i da
gi zadr`at starite, za`ivuvaj}i gi aktivnosti -
te vo nivnata organizacija, pravej}i gi popri -
vle ~ni za mladite kako i dopolnitelna obuka
za postoe~ki diseminatori ili pak novi odbra -
ni od strana na samata OOCK.Do sega mladite
lu|e koi bile del od proektot izrabotile 209
individualni i kolektivni mali proekti. 

CELI NA STRATEGIJATA NA CKA-PHV
ZA 2008 GODINA SE :

L Povrzuvawe na programata CKA-PHV so
u~ili{ta i so OOCK

L Povrzuvawe na diseminacija so humanitarni
aktivnosti preku izrabotka na mali proekti za
dobrobit na zaednica

L Zajaknuvawe na na noviot format za rabota
so mladi vo OOCK kako i zgolemuvawe na bro-
jot na volonteri vo site OOCK so rezultirawe

CRVEN KRST VO AKCIJA - PROMOCIJA NA HUMANI VREDNOSTI
S

K
O

P
JE



7

Mladite se dvi`e~ka sila vo Crveniot krst,
tie pridonesuvaat vo site poliwa za rabota,
no so razvojot na oddelot na mladi vo izmi-
natite nekolku godini se sozdadoa uslovi i
izgradija kapaciteti za realizirawe na niza
aktivnosti koi se razvieni od strana na mla-
dite po principot “Od idea do realizacija“. 

Sobirni akcii 
L Vo ramki na Kalendarski aktivnosti za
odbele`uvawe na Den na solidarnosta, Denot
na gladta, Novogodi{ni praznici i dr.;

L Akcija “Za nov dom“ - sobirawe na mebel i
poku}nina i nivno donirawe vo siroma{ni
semejstva;

L Akcija “Za sre}ni i uspe{ni u~ili{ni
denovi“ - preku najrazli~ni aktivnosti za
sobirawe na finansiski i materijalni sred -
stva mladite }e pridonesat za podobruvawe
na uslovite za rabota na u~ili{ta koi se vo
lo{a sostojba;

L Sportsko- rekreativna i humanitarna akcija
“Za posre}no detstvo“ - so realizacija na
niza sportski aktivnosti vo zaednicata i cen-
tralna manifestacija mladite }e sobiraat
pari za pomo{ na socijalno zagrozeni de~iwa. 
L Humanitarni zabavi

Mladite pokraj organizirawe na akciite so
koi }e sobiraat najrazli~ni materijalni i
finansiski sredstva za pomo{ na licata na

M L A D I
koi toa im e potrebno, tie }e organiziraat i
aktivnosti za socijalizacija, edukacija i
dru`ewe na pove}e kategori lica.

L Ekskurzija so deca od socijalno zagrozeni
semejstva;

L Kontinuirani sredbi i zaedni~ki aktivnos-
ti so lica so intelektualna popre~enost;

L Poseta na domovite za stari lica i
aktivnosti so starite lica;

Proekt
Mladite i bon-ton kultura
kon licata so hendikep 
Podignuvawe na svest kaj mladite za hendike-
pot kako pra{awe na ~ovekovo pravo i razbi-
vawe za kompaktnosta na barierite vo proce-
sot na namaluvawe na nivnata socijalna
isklu~enost. 

Preku podignuvaweto na razbiraweto za hen-
dikepot kako pra{awe na ~ovekovo pravo
mo`eme da imame pogolemi razbirawa za kom-
paktnosta na barierite koi proizleguvaat od
na{ata percepcija i opkru`uvaweto koi od
druga strana gi onevozmo`uvaat licata so hen-
dikep da bidat del od op{testvenite tekovi. 

Za da mo`eme da gi nadmineme na{ite pred ra -
su di pred se e neophodno da go razbereme hen -
di kepot da gi razbereme barierite i nad mi ni -

na klub na mladi vo sekoja OOCK

L Promovirawe na aktivni znaewa kako i ak ti -
ven pristap kon `ivot (od teorija do praksa)

L Promovirawe na kultura na dijalog so cel
sozdavawe na interkulturno op{testvo

AKTIVNOSTI ZA 2007/8 GOD.

L Edna podgotvitelna rabotilnica za CKA-
PHV kolegiumot

L Nagledni ~asovi vo postoe~ki i potencijalni
volonteri vo OOCK

L 4 redovni rabotilnici so OOCK (obuka za
diseminatori i volonteri)

L Izrabotka na proekti od strana na
u~esnicite

L Proces na selekcija na proekti i edna pod-
gotvitelna rabotilnica so CKA-PHV kolegiu-
mot za ovaa cel

L Finalna rabotilnica

L Me|unaroden leten kamp
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Krvodaritelstvoto e seg m ent od rabotata na Crven
krst na g rad Skopje ~ija krajna cel e neg ovo una-
preduvawe i zadovoluvawe na potrebite od krv i
krvni produkti na teritorija na g radot Skopje.

Vo tekot na m inata g odina se dvìevm e vo na soka
na prom ovirawe na krvodaritelstvoto i realizirawe
na postavenite prog ram ski aktivnosti preku pove}e
aktivnosti i tradicionalni krvodaritelski akcii, vo
ulog a na koordinatori i prom otori na krvodaritelstvo-
to.

I ovaa g odina, so og led na ekonom skoto i socijalno
opkru ùvawe vo na{eto op{testvo, planiram e akti-
vnosti i izg otvuvawe na posebna prog ram a za una-
preduvawe na krvodaritelstvoto na nivo na g rad
Skopje.

Anga`iraweto na CK na grad Skopje vo oblasta
na krvodaritelstvoto se del od konkretnite
aktivnosti koi se utvrdeni so Programata za
organizirawe i unapreduvawe vo krvodari-
telstvoto vo na{ata zemja. Isto taka prior-
itet postavuvame i na podignuvaweto na sves-
ta kaj mladite za potrebata i tie aktivno da
se vklu~at kako krvodariteli i zadr`uvawe i
motivirawe da prodol`at so humaniot ~in kaj
pove}ekratnite dariteli. 
Planirani aktivnosti za promo-

KRVODARITELSTVO 
me na{ite predrasudi koi kolektivno prido -
nesuvaat odredena katego ri ja na gra|ani da
bidat pod plastot na “nevidlivosta“. Mladite
na Crven krst planiraat da realiziraat niza
aktivnosti vo ramki na {est mese~en proekt
koj }e doprinese za postig nu va we na vakvite
celi.

Mladite planiraat aktivnosti i na poleto na
zdravstveno-preventivnata dejnost so odbele -
`u vawe na Nedela na srcevo sadovi zabo lu -
vawa, Nedela na higienizacija, Nedela na
borba protiv sida i Nedela na borba protiv
rakot.

Proekt Qubi vnimatelno, `ivej
sigurno
Edukacija i podigawe na svesta na mladite za
zdrava i sigurna seksualnost.

Spored podatocite od Strategijata za
HIV/SIDA 2003-2006, vo Makedonija trendot
na HIV/SIDA e vo postojan porast; samo vo
2006 godina, brojot na HIV pozitivni vo
Makedonija e zgolemen za 30%. Iako na ova
pole se raboti kontinuirano podatocite
poka`uvaat deka e potrebno intenzivirawe i
{irewe na merkite koi ni stojat na raspola-
gawe za da se zadr`i {ireweto na SIDA-ta.

Crveniot krst }e raboti na ova pole vo 2008
god. preku aktivno vklu~uvawe na mladite vo
spre~uvawe na {ireweto na HIV virusot so

pier edukacii i neformalna razmena na znae-
wa.

L Vo sorabotka so Sobranie na grad Skopje vo
periodot  od 15.1.2008 do 15.5.2008 Klubot na
mladi na grad Skopje }e go realizira proektot  
Qubi vnimatelno, `ivej sigurno! - Zdrava i
sigurna seksualnost kaj mladite

Cel na proektot: Edukacija i podigawe na
svesta na gra|anite, a so poseben akcent na
mladite za zdrava i sigurna seksualnost.
Potesna celna grupa se mladite na vozrast od
14-24 godini.

Po{irokata celna grupa gi opfa}a i
roditelite, prosvetnite rabotnici, mediu-
mite i po{irokata javnost.

Pridru`i ni se, bidi prijatel
na humanosta!

L Vo periodot od januari 2008 do maj 2008
Klubot na mladi }e sprovede aktivnost koja
opfa}a na~ini na privlekuvawe na mladi
volonteri i nivno aktivirawe vo Crven krst. 

Cel: Zgolemuvawe na brojot na aktivni volon-
teri, spremni za uspe{no i kvalitetno real-
izirawe na aktivnosti i proekti orientirani
kon dobrobit na zaednicata, kako i za uspe{no
pretstavuvawe na organizacijata zaradi
podobruvawe na nejziniot imix. 
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cija i unapreduvawe na krvodari-
telsvoto za 2008 se:

L Izgotvuvawe na Integralniot godi{niot
plan za planirani krvodaritelni akcii na
teritorijata na grad Skopje za 2008

L Podgotovka i organizirawe na Tradicional -
ni te krvodaritelni akcii na Crven krst na
grad Skopje na 26 Juli i 13 Noemvri

L Razmena na iskustva i idei so nacionalni
dru{tva i gradski organizacii kako i postojan
tek so kampawite za osovremenuvawe i unapre-
duvawe na krvodaritelstvoto.

L Prodol`uvawe na sorabotkata so Skopski
saem i redovno organizirawe na krvodraitel-
ski akcii vo tekot na denovite koga }e ima
saemski manifestacii. Vo taa nasoka se pla -
ni rani i pove}e informativno- propagandni
materijali povrzani so rabotata na ku}i~kata.

L Aktivna sorabotka so mediumite za emitu-
vawe na TV spotot za promovirawe i unapredu-
vawe na krvodaritelstvoto

L Podgotovka i pe~atewe na materijalali za
motivirawe na mladite krvodariteli i nivna
distribucuja vo srednite u~ili{ta na teri-

torija na grad Skopje. Istata }e se odviva vo
koordinacija so OOCK na grad Skopje.

L Idejna podgotovka i izrabotka na maskota
koja }e bide propraten del na site krvodari-
telskite akcii, koi }e se organiziraat so
pogolem protok na minuva~i. (Izgledot na
maskotata e kako poznatata animirana kapka
krv Bob drop prifatena vo pove}e nacionalni
dru{tva)

L Zajaknuvawe na sorabokata so OOCK na grad
Skopje kako i nivnoto anga`irawe na teren za
promocija i edukacija na naselenieto za krvo-
daritelstvoto. Na istoto }e prethodi izgotvu-
vawe na pra{alnici i izbor na metod za
pribirawe podatoci.

L Dodeluvawe na priznanie i nagradi na
najuspe{nite poedinci, ustanovi, OOCK vo
oblasta na promovirawe i unapreduvawe na
krvodaruvaweto na teritorija na grad Skopje
Anga`iraweto na poleto na krvodaritelstvo-
to i ovaa godina }e se stremi kon postignu-
vawe na celta - da se dopre do po{irokta
javnost i da se razbijat barierite preku
humaniot ~in na krvodaruvaweto {to }e vodi
kon sorabotka i nesebi~na poddr{ka sekoga{
koga taa e potrebna. 

Trendot vo svetot vo zdravstveno preventiv-
nata dejnost se sovpa|a so glavnata cel na Cr -
ven krst na grad Skopje, {to zna~i zdravstvena
prevencija i edukacija. 

Zaradi potrebata od pogolemi finaniski
sredstva za lekuvawe na odredeni bolesti
denes mnogu pove}e se dava prioritet na pre-
ventivnata dejnost. 

So edukacija na naselenieto za bolestite
prisutni vo na{eto op{testvo se postignuvaat
pogolemi rezultati Op{tite celi na Crveniot
krst se tokmu zdravstveno-preventivnata dej -
nost, ~uvawe i unapreduvawe na zdravjeto i po -
di gawe na zdravstvenata kultura na naseleni-
eto.

Planirani aktivnosti vo oblasta
na zdravstvenata preventiva i
edukacija za 2008 god. se sled-
nite:

ZDRAVSTVENO - 
PREVENTIVNA 

DEJNOST 
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Nasokite vo koi se razviva Prvata pomo{, za
na{ata organizacija se jasen patokaz deka taa
se pove}e go nao|a svoeto mesto vo sekojd-
nevite aktivnosti. Taa e del od opkru`uvawe-
to na naselenieto, a nejzinoto poznavawe se
postavuva kako prioritet. Nesre}ite ne
biraat nitu vreme nitu mesto. Navremenosta i
pravilnoto uka`uvawe na prva pomo{ se
najva`nite faktori vo slu~aj na nezgoda od
bilo koja priroda. 

L Sorabotka so Centarot vo Crven krst na RM
vo sproveduvaweto na obukata po PP za
vraboteni vo firmi,institucii,proizvod-
stveni pogoni

L Implementirawe na kampawata za Prva
pomo{ so site planirani propratni aktivnos-
ti za nejzina promocija i {iroka prifatenost

L Implementacija na proektot za PP vo
gradinkite, so koj }e bidat opfateni decata i
kadarot za gri`a i vospituvawe na deca

L Podgotovka na edukativen materijal adapti-
ran na potrebite za obuka na gra|anite za PP

L Podgotovka na programata za rabota so
ekipata koja }e ne pretstavuva na Prvenstvoto
po Prva pomo{ na glavnite gradovi od zemjite
na Jugoisto~na Evropa, vo Slovenija

L Organizirawe na centralna manifestacija
i ostanati aktivnosti vo ramkite na
odbele`uvawe na Svetski den na PP .

PRVA POMO[
L Odbele`uvawe na tradicionalnite aktiv -
nos ti soglasno kalendarot na CK na RM,

L Organizirawe na tematski sobiri posveteni
na zdravstvenite stilovi na `ivot, zdrav stve -
no `ivotna sredina,prevencija na bolestite
na sovremeno `iveewe

L Sorabotka so Institutot za Tuberkuloza i
belodrobni zaboluvawa kako i organizirawe
na aktivnosti za borba protiv tuberkulozata
vo sorabotka so CK na RM

L Sorabotka so zdravstvenite ustanovi na
nivo na grad Skopje zaradi prepoznavawe na
zdravstvenite potrebi na lu|eto

L Izgotvuvawe na sovremeni i kvalitetni
zdravstveno-prosvetni pomagala (vo u~ili{ ta -
ta, gradinkite - izgotvuvawe na knigi,  boenki,
CD koi }e imaat vospiten karakter, opfa}aj}i
gi zaboluvawata, kratka informacija za niv,
prevencija od niv, zdrava ishrana, zdrav
`ivot,sportuvawe i dr.).

L Prilozi od oblast na Zdravstvenata preven-
cija i edukacija za vesnikot Nova dimenzija-
info glasilo na CK na grad Skopje kako i za
veb stranata na CK na grad Skopje

L Psiholo{ko sovetuvali{te

L Informirawe na {irokata javnost za ak -
tivnostite vo zdravstvenata prevencija i
edukacija na Crven krst preku javnite glasila
i mediumi,

L Sorabotka so drugi nevladini organizacii
vo zdravstveno preventivni aktivnosti

L Zabozdravstvena nedela: sorabotka so Sto -
ma tolo{kiot Fakultet so anga`irawe na stu-
dentite od poslednata godina na studii koi
spored nastavnata programa deka treba da pre-
davaat na tema stomatolo{ka preventiva po
gradinkite

L So realizirawe na postavenite aktivnosti
i vo idnina ostanuvame aktiven subjekt vo
sferata na zdravstvo i preventiva, za rabota
so site strukturi neselenie i vo oblasti kade
{to ima potreba od na{ite kapaciteti.

L Me|u prioritetite na Svetskata zdravstve-
na organizacija i politika za zdravjeto za 21
vek me|u najva`nite se naveduvaat: odgov-
ornost na op{tevsvoto za zdravjeto, zdrav -
stve no edukacija na naselenieto, partnerstvo
na raznite zdru`enija i zakonski propisi.So
realizacija na zdravstvenata programa se
{iri zdravstvenata kultura na site gra|ani,a
osobeno na decata i mladite. 
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Prirodnite katastrofi i katastrofite predi-
zvikani od ~ovekot, se se po~esti. Crveniot
krst na grad Skopje zasileno }e raboti na sop -
stveno osposobuvawe i osposobuvawe na
Op{tinskite organizacii na Crven krst za brzo
i efikasno dejstvuvawe vo slu~aj na katastro-
fa. Vo tekot na 2008 god. }e se prevzemat sled-
nite aktivnosti:

L Edukacija  na timovite, osposobuvawe i opre-
muvawe so li~na i kolektivna oprema za spra -
vu vawe so katastrofi na teritorijata na grad
Skopje.

L Vrz osnova na planovite na op{tinskite orga-
nizacii zasnovani na procenkata na individu-
alni rizici i postoe~kite resursi }e se
a`urira Data bazata na podatoci.

L So edukacija na gra|anite, posebno na mla-
dite }e se raboti na podigawe na svesta kaj
gra|anite za spravuvawe so posledicite od
katastrofite.

L Gradewe na efikasni mehanizmi za dejstvu-
vawe pri katastrofi. Op{tinskite organiza -
cii na Crven krst treba da imaat osposobeni
timovi za deluvawe pri itni sostojbi, ra ko vo -

de we i koordinirawe na aktivnostite, materi-
jalni i ~ove~ki resursi, dobro definirani
planovi koi }e gi definiraat glavnite odgov-
ornosti na site klu~ni ~initeli (lokalnata sa -
mouprava, nevladinite organizacii).

L Izgotvuvawe na karta za mo`ni katastrofi,
kako prirodni taka predizvikani od ~ovekot na
teritorijata na grad Skopje.

L Obezbeduvawe na materijalni dobra kako
rezerva za odgovor pri katastrofi i nivno
odr`uvawe.

L Formirawe na mini Centar za informirawe
i koordinirawe na aktivnostite na planot na
podgotvenost i dejstvuvawe pri katastrofi vo
Crveniot krst na Skopje.

PLANINSKO SPASITELNA
STANICA VODNO

Osposobuvawe na kadri za rabota i osovremenu-
vawe na opremata vo stanicata.

Vo Centarot Vodno, vo neposredna blizina na
Spasitelnata stanica, }e se izgradi karpa za
spasuvawe

Vo plan e otvarawe na Spasi tel ni stanici na
Matka i Karaxica. 

Aktivnosti: 

O Pru`awe na Prva pomo{, 
O transport do najbliskata medicinskata 

ustanova, 
O markacija na pateki, 
O davawe na soodvetni soveti za odnesuvawe vo 

planina.

EDINICA ZA ODGOVOR
PRI KATASTROFI

L Va`en segment za realizirawe na del od Pro -
gra mata za podgotvenost i dejstvuvawe pri ka ta -
strofi e Edinicata za odgovor pri katastrofi
na Crveniot krst na Republika Ma ke do ni ja.

L Za administrativno tehni~ki raboti svrzani
so obuki, aktivnosti na teren i odr`uvawe na
materijalno tehni~kite sredstva, zadol`en e
Crveniot Krst grad Skopje.

L Za taa cel od golema va`nost e i nejzino

PODGOTVENOST I DEJSTVUVAWE PRI KATASTROFI
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Vo tekot na 2008 god. vo raboteweto na Crven
krst na grad Skopje se postavuvaat novini i
aktuelnosti koi i ponatamu }e gi prenesuvame
poblisku do site kategorii korisnici i so toa
do realnite potrebi na teren. Prioriteti vo
na{eto rabotewe i ponatamu ostanuvaat
navremenosta i transparentnosta na site
novini vo na{eto rabotewe. So toa i vo ovaa
godina ostanuvame otvoreni za sorabotka so
site subjekti vo na{eto opkru`uvawe, so
otvoreni mo`nosti za sorabotka, protok na
idei i iskustva i interakcija. Vo tekot na 2008
godina vo oblasta informirawe }e se
fokusirame na seopfatnost i navremenost vo
iznesuvaweto na informaciite vo site poli-
wa na dejstvuvawe i slu`bi na Crven krst na
grad Skopje.

Aktivnosti koi planirame da gi real-
izirame vo 2008 godina se 

L Izdavawe na vesnikot nasloven kako Nova
dimenzija - op{testveno human magazin. Vo
nego }e bidat sodr`ani site akcii i aktivnos-
ti {to gi realizira Crven krst na grad Skopje,
op{tinskite organizacii na Crven krst, kako i
informacii za odredeni op{testveni zbidnu-
vawa vo na{ata dr`ava. Istiot se planira da
izleze 4 pati vo tekot na godinata.

INFORMIRAWE
L Promovirawe na site kampawi i aktivnosti
koi }e se realiziraat vo tekot na godinata 

L Aktivna sorabotka so pi{anite mediumi
preku prosleduvawe na informacii i pokani
za prosleduvawe na nastani

L Aktivna sorabotka so sredstvata za javno
informirawe (TV i radio programi), gostu-
vawa vo informativni i kontaktni emisii,
kon takti so urednicite na programi za mo` -
nost za postavuvawe na redoven blok za ak -
tuel nosti vo raboteweto na CK na grad Skopje

L Postojano a`urirawe na veb stranicata,
protok na informacii preku elektronski pat

L Arhivirawe na site napisi, statii i temi
povrzani so rabotata na Crven krst na grad
Skopje po meseci i nivna transparentnost

L Postojan tek so site novi odredbi vo opkru -
`uvaweto i sledewe na novini vo oblasta na
op{testveno- humaniot `ivot vo na{iot grad

Aktivnostite na ova pole }e te~at permanent-
no vo tekot na celata godina, so poseben
akcent na kampawite i kalendarskite
aktivnosti koi }e ja odbele`at godinata. 

pro{iruvawe so novi volonteri-~lenovi i toa
na nivo na grad Skopje vo pet op{tinski organi-
zacii na Crven Krst formirawe na timovi od
10 ~lena kako i nivni rezervi. Opfateni }e
bidat OO na CK Karpo{, OO Kisela Voda, OO
Centar,OO Gazi Baba i OO ^air. Taka da brojot
na novoobu~eni ~lenovi vo Op{tinskite edini-
ci za odgovor pri katastrofi bi se iska~il na
50 aktivni ~lenovi i 15 rezervi.

Aktivnosti: Edukacija na timovite za: 

O davawe na prva pomo{ na povredeni i 
transport;

O psiholo{ka poddr{ka 
O logisti~ko rabotewe 
O sledewe i deluvawe na promenlivite {emi 

na rizici 
O gradewe na efikasni mehanizmi za 

deluvawe pri katastrofi 
O podigawe na svesta kaj javnosta i javna 

edukacija 
Onamaluvawe i otstranuvawe na posledicite 

od katastrofi
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Socijalno - humanitarnata aktivnost na Crven
krst na grad Skopje }e se naso~i kon namalu-
vawe na ranlivosta na naselenieto vo na{iot
grad. Istoto }e se postigne preku zajaknuvawe
na kapacitetite na op{tinskite organizacii
na Crven krst .

Vo tekot na 2008 godina }e se real-
iziraat slednite aktivnosti.

L Preku rabotni sredbi }e se koordiniraat
aktivnostite na op{tinskite organizacii.

L Sorabotka so vladini i nevladini organi-
zacii za realizirawe na pogolemi humani-
tarni aktivnosti vo gradot.

L Vklu~uvawe vo kampawata za odbele`uvawe
na 16 Oktomvri, Denot na glata.  

L Vklu~uvawe i davawe na konkretna pomo{
vo realizirawe na Proektot Zaedni~ki razvoj
na zaednicata vo op{tinite na Skopje.

SOCIJALNO-
HUMANITARNA 
DEJNOST L Vrz osnova na nasokite na Crveniot krst na

Makedonija, a vo sorabotka so lokalnata
samouprava }e se izgradi strategija so op{tin-
skite organizacii na Crven krst za podigawe
na svesta kaj gra|anite za za{tita od trgovija
so lu|e i postapka so `rtvite od trgovija so
lu|e.

L Otvarawe na punkt za bezdomnici, pru`awe
na higienska i zdravstvena za{tita na ovie
lica.

L Koordinirawe na programskite aktivnos-
tite na op{tinskite organizacii pri
odbele`uvawe na Tradicionalnite Nedeli na
Crven krst na Makedonija. 

L Preku podigawe na fondovi za obezbedu-
vawe na materijalni mo`nosti za ranlivoto
naselenie.

L Edukacija na volonteri, posebno mladi za
dobrovolna socijalna rabota.

Crveniot Krst na grad Skopje kako partner na
Vi sokiot Komeasarijat za begalci pri Organi -
za cijata na Obedinetite Nacii (UNHCR-kance-
larija Skopje), a soglasno zakonot za barateli
na azil (Juni 2003) vo tekovnata 2008 godina
prodol`uva so implementirawe i realizacija
na proektot: Pomo{ vo zdravstvo i logisti~ka
asistencija na begalcite vo Republika Ma ke -
do nija. Brojot na licata zaklu~no so Avgust
2007 godina iznesuva 1907. 

L Primarna zdravstvena za{tita koja }e se
odviva preku ambulantite na Crveniot Krst na
grad Skopje vo naselbite [uto Orizari i
Avtokomanda

L Nabavka i distribucija na lekovi za
tekovnite potrebi na proektot

L Sekundarno i tercijalno nivo na zdravstve-
na za{tita za baratelite na azil ostvaruvano
vo sorabotka so zdravstvenite domovi, polik-
linikite kako i so klini~kiot centar

ZDRAVSTVENA
ZA[TITA NA 

BARATELITE NA
AZIL
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L Logisti~ka asistencija vo delot distribu-
cija na humanitarna pomo{ za licata od
interes

L Preventivna zdravstvena za{tita i
edukacija (za zarazni bolesti, reproduktivno
zdravje) na baratelite na azil, kako ranliva
populacija, vo sorabotka so Ministerstvoto za
zdravstvo 

L Repatrijacija na licata od interes

L Profesionalna obuka na 400 barateli na
azil vo sorabotka so Rabotni~ki Univerzitet
”Ko~o Racin” - Skopje

L Informirawe i edukacija za na~inite na
prevencija i prenesuvawe na HIV infekcijata
so cel da se namali stigmata i diskriminaci-
jata kaj baratelite na azil
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Podatocite od tabelata poka`uvaat deka
sporedbeno so prethodnata godina brojot na
pregledite izvr{eni vo Ambulantite vo
[uto Orizari i Avtokomanda ne uka`uvaat
na namaluvawe na trendot na poseti vo
na{ite Ambulanti.Poradi ovie podatoci vo

narednata 2008 godina Primarnata zdrav -
stve  na za{tita na begalcite vo Republika
Makedonija }e prodol`i da go sledi ovoj
parametar i svoite aktivnosti }e gi pri-
lagoduva na istiot .

Vo narednata 2008 godina poradi pogolema
efikasnost vo delot na distribucija na
lekovi, a sporedbeno so narednata godina }e
se obideme da go zgolemime brojot na lekovi
se so cel da izlezeme vo presret na
potrebite na ovaa kategorija lica. 
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2007 2008 %

PRIHODI 27,411,918.00 30,000,534.00
Sopstveni prihodi 13.297.263,00 12.147.214,00 40,49
Prihodi od zakon za CKRM 2.500.000,00 2.500.000,00 8,33
Prihodi od proekti 11.614.655,00 15.353.320,00 51,18
Vkupno prihodi 27,411,918.00 30,000,534.00 100,00

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI 2,639,130.00 2,827,170.00 9.42
MATERIJALNI RASHODI 3867000.00 4,815,000.00      16.05
FUNKCIONALNI RASHODI 20,825,788.00 22,298,364.00 74.33
KAPITALNI RASHODI 80,000.00 60,000.00 0.20

VKUPNO RASHODI 27,411,918.00 30,000,534.00 100.00

RAZLIKA 0.00 0.00

P R I H O D I
P R I H O D I 2007 2008 %

Prenesen del od vi{okot na prihodite od minatata godina 0.00
Prihodi od kirii i zakupnini 0.00 420,000.00 1.40
Prigodi od Lokalen buxet 0.00
Balkanski natprevar 1.800.000,00
Prihodi od registracija vozila/Zakon za CK 2,500,000.00 2,500,000.00 8.33
Prihodi od prva pomo{ 0.00
Donacii/sponzorstva (Vesnik, Solodarnost) 0.00 370,000.00 1.23
Prihodi  od CKRM-OOCK 229,000.00 204,000.00 0.66
Od proekti, mladi 1,300,000.00 700,000.00 2.26
Od drugi proekti 1,000,000.00 1,540,000.00 5.13
UNHCR 7,800,000.00 10,000,000.00 33.33
UNHCR-Dopolnitelni proekti 0.00 1,000,000.00 3.33
PHV MKCK 1,285,655.00 1,539,320.00 5.13
PHV Sopstveni-Obezbedeni od Norve{ki CK 857,263.00 822,214.00 2.74
Prihodi od kamati 0.00 5,000.00 0.02
Prihodi od kursevi-Prva pomo{ 100,000.00 300,000.00 1.00
Vonredni prihodi 540,000.00 600,000.00 2.00
prihod-Struga 10,000,000.00 10,000,000.00 33.33

VKUPNO PRIHODI 27,411,918.00 30,000,534.00 100.00

BUXET NA CRVEN KRST NA GRAD SKOPJE ZA 2008 g.
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Pojasnuvawe:
Planirani rashodi za plata vo 2008 godina iznesuvaat 9,42%
Planirani materijalni rashodi  16,05%
Planirani rashodi na funkcijata iznesuvaat  74,33%
Kapitalni rashodi 0,20%



16

R A S H O D I
RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI

PLATI I  NADOMESTOCI 2007 2008 %

Neto  plati 1,424,268.00 1,775,640.00 5.92
Nadomest za prevoz na vraboteni 96,000.00 22,000.00 0.07
Nadomest za hrana na vraboteni 217,800.00 110,000.00 0.37
O Nadomest za godi{en odmor 48,000.00 47,500.00 0.16
O Jubilejni nagradi 14,000.00 16,000.00 0.05
O Otpreminina za penzija 42,000.00
Drugi nadomestoci 0.00

PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK
Pridonesi od plata na vraboteni 593,508.00 678,275.00 2.26
Personalen danok od plata 201,084.00 175,573.00 0.59
Pr. danok od nad. (dnevnici, jubilejni nagradi) 2,470.00 2,182.00 0.01

VKUPNO RASHODI ZA PLATI I NADOMESTI 2,639,130.00 2,827,170.00 9.42

MATERIJALNI RASHODI - POTRO[ENA ENERGIJA

Tro{oci za ucestvo vo rashodite vo DHO-Skopje 300,000.00 300,000.00 1.00
O Elektri~na energija Struga 600,000.00 700,000.00 2.33
O Elektri~na energija Vodno 500,000.00 600,000.00 2.00
O Tro{oci za voda Struga 300,000.00 300,000.00 1.00
O \ubretarina Struga 70,000.00 70,000.00 0.23
O Zatopluvawe-nafta-Struga 0.00 100,000.00 0.33

KOMUNIKACIJA I TRANSPORT
Po{ta 40,000.00 60,000.00 0.20
O Telefon i telefaks Skopje 250,000.00 360,000.00 1.20
O Telefon i telefaks Struga 60,000.00 60,000.00 0.20
O Telefon i telefaks Vodno 25,000.00 25,000.00 0.08
O Internet 80,000.00
Gorivo 250,000.00 250,000.00 0.83
O Tro{oci za registracija vozila 60,000.00 70,000.00 0.23
O Drugi rashodi za transport (patarina,miewe koli, lepewe gumi)  25,000.00 30,000.00 0.10

MATERIJALI
Kancelariski materijal 150,000.00 180,000.00 0.60
Pretplata za spisanija 17,000.00 20,000.00 0.07
Materijali za AOP 50,000.00 50,000.00 0.17
Pijaloci i prehrambeni produkti  100,000.00 150,000.00 0.50
Sredstva za higiena 50,000.00 60,000.00 0.20
Izdatoci za reprezentacija 50,000.00 100,000.00 0.33
Drugi materijali 50,000.00 50,000.00 0.17

TEKOVNO ODR@UVAWE
Popravka i odr`uvawe vozila 50,000.00 50,000.00 0.17
Tro{oci za odr`uvawe oprema 50,000.00 50,000.00 0.17
Tro{oci za odr`uvawe zgradite 30,000.00 50,000.00 0.17
Tro{oci za PP Aparati 65,000.00 40,000.00 0.13
Odr`uvawe na softver i hardver 20,000.00 25,000.00 0.08
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DRUGI  DOGOVORENI USLUGI 2007 2008 %
Advokatski honorari 85,000.00 85,000.00 0.28
Bankarska provizija 40,000.00 60,000.00 0.20
Osiguruvawe na imot 100,000.00 100,000.00 0.33
Drugi uslugi 400,000.00 820,000.00 2.73
Naemnina 0.00
VKUPNO MATERIJALNI RASHODI 3,867,000.00 4,815,000.00 16.05

FUNKCIONALNI RASHODI
DEJNOSTI

Organizacija i razvoj 0.00
O Sednica na Izvr{en Odbor 100,000.00 100,000.00 0.33
O Sobranie na OOCK 30,000.00 30,000.00 0.10
Informirawe i komunikacija 30,000.00 30,000.00 0.10
Diseminacija 30,000.00 30,000.00 0.10
Zdravstveno - vospitna dejnost 100,000.00 100,000.00 0.33
Prva pomo{ 30,000.00 90,000.00 0.30
Krvodaritelstvo 90,000.00 100,000.00 0.33
Socijalno - humanitarna dejnost 100,000.00 100,000.00 0.33
Slu`ba barawe 0.00
Marketing 30,000.00 20,000.00 0.07
Finansii 30,000.00 30,000.00 0.10
Katastrofi 468,000.00 940,000.00 3.13
Me|unarodna sorabotka 1,000,000.00 730,000.00 2.43
Patuvawe vo stranstvo 100,000.00 100,000.00 0.33
U~estvo na seminari i konferencii 50,000.00 60,000.00 0.20
Rashodi UNHCR 7,800,000.00 10,000,000.00 33.33
Rashodi UNHCR -dopolnitelni proekti 1,000,000.00 3.33
Rashodi PHV MKCK 1,660,000.00 1,743,320.00 5.81
Rashodi PHV Sopstveni 710,000.00 822,214.00 2.74
Mladina 1,300,000.00 700,000.00 2.33
Rashodi za Centar Struga 5,367,788.00 5,572,830.00 18.58

PRENESENI SREDSTVA
Transferi do osnovni organizacii na CK 0.00
Fond za razvoj (CKRM) 0.00
VKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI 19,025,788.00 22,298,364.00 74.33

KAPITALNI RASHODI
KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA
Kupuvawe kancelariski mebel 50,000.00 30,000.00 0.10
Kupuvawe na informati~ka i  druga oprema 30,000.00 30,000.00 0.10

KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
Kupuvawe avtomobil 0.00 0.00

OSNOVNO I SPECIJALNO ODR@UVAWE
Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti 0.00 0.00

VKUPNO KAPITALNI RASHODI 80,000.00 60,000.00 0.20

VKUPNO RASHODI 25,611,918.00 30,000,534.00 100.0
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OP[TINSKA ORGANIZACIJA NA 
CRVEN KRST  GAZI BABA

1. Privlekuvawe na novi volonteri i nivna obuka za 
rabota vo Crven krst;

2. Realizirawe na proekti za Diseminacija;
3. Podigawe na svesta kaj gra|anite za Prvata pomo{;
4. Realizirawe na pilot proekti za razvoj na 

Krvodaritelstvoto;
5. Organizaciski razvoj na Mladite i nivno 

prestruktuirawe vo Klubovi na mladi;
6. Razvoj na sorabotkata so lokalnata samouprava i 

nevladiniot sektor;
7. Gradewe na kapaciteti za rabota vo multietni~ka 

sredina;
8. Sproveduvawe i realizirawe na proektni aktivnosti 

od oblasta na zdravstveno-prevenivnata dejnost i 
socijalno-humanitarnata dejnost.

PRIORITETI ZA RABOTA LI^NA KARTA

Op{tini koi gi pokriva:  Ara~inovo, Ilinden,
Petrovec i Gazi Baba; Broj na `iteli 108.357;
Registrirani ~lenovi so platena ~lenarina 867;
Aktivni  volonteri 300; Crveniot krst na Gazi
Baba so poddr{ka na Ministerstvoto za trud i
socijalna politika, Op{tina Gazi Baba i
Crveniot krst na Republika Makedonija planira
vo 2008 godina da go re{i problemot so pros-
torot. 
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ZDRAVSTVENO-
PREVENTIVNA 
DEJNOST
]e se realiziraat del od aktivnostite spored
Kalendarot na aktivnosti na Crven krst na
Republika Makedonija i toa: 

L Nedelata na borba protiv rakot;
L Nedela na borba protiv HIV/Sida;
L Nedela na borba protiv tuberkolozata i 
L Nedela na higienizacija 

L Aktivnostite }e se realiziraat so cel
unapreduvawe na zdravjeto i podigawe na
zdravstvenata kultura na naselenieto. 

L Edukacija na posebni celni grupi za
zna~eweto na zdravstvenata za{tita i nivna
obuka za identifikacija na problemite so koi
se soo~uva ranlivoto naselenie.

L Ostvaruvawe sorabotka so kompetentni
organizacii od ovaa oblast kako i reali zi ra -
we na pove}e proekti koi }e pridonesat za
podobro zdravje na ranlivoto naselenie. 

L Organiziraat seminari, predavawa, tribini
i sovetuvawa od ovaa oblast.

KRVODARITELSTVO

L Krvodaritelstvoto e edna od najzna~ajnite
aktivnosti vo organiazcijata na Crveniot
krst. Preku mnogubrojnite akcii za daruvawe
krv se nadevame deka na gra|anite za mig,
`ivotot im go pravime posre}en i im vlevame
malku nade` da mo`at da se borat vo momen-
tite koga im e najpotrebna ovaa dragocena
te~nost.

L Tradicionalno sekoja godina Crven krst na
op{tina Gazi Baba so uspeh gi realizira akci-
ite so sobrani pove}e od dve iljadi edinici
krv so nade` deka ovaa brojka }e se zgolemi vo
2008 godina kako rezultat na golem broj na pre-
davawa za motivirawe na krvodaritelite i
nivno anga`irawe vo aktivnostite.

L Odbele`uvaweto na 17 Mart-Denot na krvo-
daritelstvoto i 14 Juni - Svetskiot den na
krvodaritelstvoto }e bidat del od aktivnos-
tite koi }e ja odbele`at 2008 godina.

PRVA POMO[

L Prvata pomo{ vo novoto op{testvo go najde
svoeto mesto kako edna od mnogute aktivnosti
koja go privlekuva vnimanieto na gra|anite
pri {to se pojavi  golema potreba kaj gra|anite
za nivna obuka. 

L So novata programa se nadevame deka }e se
odr`at golem broj obuki vo u~ili{tata i
fakultetite i }e se prodol`i so obuka na kan-
didatite za voza~i.

L Tradicionalno }e se odr`uvaat natpre-
varite za osnovnite i srednite u~ili{ta so
mo`nost za pro{iruvawe na timovite za
u~estvo i vklu~uvawe na timovi po prva pomo{
od rabotnite organizacii i fakultetite.
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SOCIJALNO-
HUMANITARNA
DEJNOST

L Vo Republika Makedonija se ponaglasena e
potrebata od socijalna pomo{ na ranlivoto
naselenie koja e od golemo zna~ewe za davawe
nade` za egzistencija. Vo sorabotka so
Centarot za socijalni raboti kako i so drugite
organizacii i lokalnata samouprava }e se
potrudime pred se na mladite da im se ovoz-
mo`at uslovi za pravilen razvoj na nivnata
li~nost.

L ]e se organiziraat i niza sobirni akcii, a
sredstvata koi }e se soberat }e bidat
nameneti za podgotovka na socijalni i higien-
ski paketi.

L Crven krst na op{tina Gazi Baba vo 2008
godina }e odr`i niza predavawa vo mesnite
zaednici, pretprijatijata i u~ili{tata koi
gravitiraat na teritorijata na koja dejstvu-
vame. 

DISEMINACIJA

MLADI 
NA CRVEN KRST
Mladite na Crveniot krst se najmasovnata
grupa na volonteri vo organizacijata na
Crveniot krst, a voedno se i nositeli na
pogolemiot del na aktivnostite vo
Organizacijata. Od ovie pri~ini  na Mladite
na Crveniot krst treba da im se posveti poseb-
no vnimanite.

L Dene{noto tempo na razvivawe na mladiot
~ovek e mo{ne dinami~no, pa poradi toa  i mla-

L ]e organizira obuki za zgolemuvawe na bro-
jot na licata koi }e go {irat znaeweto za
Crveniot krst i Crvenata polumese~ina, za
@enevskite konvencii i Me|unarodnoto huma -
nitarno pravo kako i za ulogata na Nacional -
noto dru{tvo. 

L Preku Diseminacijata }e se potrudime da ja
razbudime humanosta kaj lu|eto, a so toa i da
se pottiknat da ja po~ituvaat organizacijata
na Crveniot krst, da gi prifatat Fundamen -
tal nite principi na dvi`eweto i nivna pri-
mena vo sekojdnevniot `ivot.

dite vo Op{testvoto se najzagrozeni od vli-
janieto na mnogute poroci, tokmu poradi toa,
Mladite na Crveniot krst na Op{tina Gazi
Baba - Skopje, vo 2008 godina kako prioritetna
cel }e ja imaat edukacijata na mladite vo
srednite i osnovnite u~ili{ta i fakultetite
za razvoj na humanite vrednosti kaj mladite.

Mladite na Crveniot krst vo 2008 godina,
soglasno Programskite opredelbi na Crveniot
krst na Op{tina Gazi Baba - Skopje, svoite
anga`irawa }e gi naso~at kon unapreduvawe na
metodite na rabotata so mladite na Crveniot
krst vo na{ata Op{tina preku:

L Organizirawe na predavawa, seminari, tri -
bini i sl;

L Relizirawe na proektni aktivnosti na mla-
dite za pomo{ na stari lica;

L Otvarawe na Klubovi na mladi na Crven
krst;

L Edukacija i motivirawe na mladite vo
svoite sredini za dobrovolno daruvawe na
krv;

L Odbele`uvawe na Nedelata na mladite na
Crveniot krst preku proektni aktivnosti. 
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2007 2008 %

PRIHODI                                                7.412.703,00 6.335.000,00
Sopstveni prihodi 5.252.703,00 3.165.000,00 49,97
Prihodi od zakon za CKRM 2.000.000,00 2.400.000,00 37,88
Prihodi od proekti 160.000,00 770.000,00 12,15
Vkupno prihodi 7,412,703.00 6,335,000.00 100,00

RASHODI  ZA PLATA I NADOMESTOCI 2.090.000,00 2.045.000,00 32,28 
MATERJALNI RASHODI 907.000,00 1.155.000,00 18,23 
FUNKCIONALNI RASHODI 2.205.000,00 2.825.000,00 44,60 
KAPITALNI RASHODI 2.210.703,00 310.000,00 4,89 

VKUPNO RASHODI 7.412.703,00 6.335.000,00 100,00 
RAZLIKA 0,00 0,00

PRIHODI 2007 2008 %

Prenesen del od vi{okot na prihodite od min. godina 3.410.703,00 /
Prihodi od kirii i zakupnini
Prihodi od Lokalen buxet 25.000,00 25.000,00      0.39
Prihodi od registracija na vozila/ 
Zakon za CK 2.000.000,00 2.400.000,00 37,87
Prihodi od Prva pomo{ 1.500.000,00 2.600.000,00 41.04
Prihodi od proekti 300.000,00 4,74
Prihodi od proekti na mladite 150.000,00 2,37
Donacii/sponzorstva 20.000,00 60.000,00 0,95

PRIHODI OD OOCK              
Od sobirni akcii 60.000,00 80.000,00 1,26
Krvodaritelstvo 200.000,00 300.000,00 4,74
Diseminacija 12.000,00 10.000,00 0.16
Fond za razvoj (CKRM) 100.000,00 150.000,00        2,37
Prihodi od kamati 25.000,00 40.000,00 0,63
Prihodi od ~lenarina 20.000,00 60.000,00 0.95
Vonredni prihodi 40.000,00 100.000,00 1.58
Prihodi od drugi uslugi 60.000,00 0,95

VKUPNO PRIHODI 7.412.703,00 6.335.000,00 100,00

FINANSOV PLAN ZA 2008 GODINA 
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RASHODI 2007 2008 %

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI

PLATI I NADOMESTOCI

Neto plati 1.000.000,00 1.100.000,00 17,36
Nadomest za prevoz na vraboteni 140.000,00 100.000,00 1,57
Nadomest za hrana na vraboteni 200.000,00 200.000,00 3,15
Nadomest za godi{en odmor 35.000,00 50.000,00 0.79
Jubelejni nagradi 50.000,00 15.000,00 0.25
Opremnina za penzija 15.000,00 10.000,00 0.16
Drugi nadomestoci   

PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK

Pridonesi od plati na vraboteni 500.000,00 450.000,00 7,10
Personalen danok od plata 140.000,00 110.000,00 1.74
Personalen danok od nadomestoci (dnevnici i jubilejni nagradi)    10.000,00 10.000,00 0,16

VKUPNO RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI 2.090.000,00 2.045.000,00 32,28

MATERIJALNI RASHODI                                                                                                    

POTRO[ENA ENERGIJA

Elektri~na energija 80.000,00 60.000,00 0.96
Tro{oci za voda 35.000,00 30.000,00 0.47
Odr`uvawe na rabotni prostorii 80.000,00 60.000,00 0.96
Zatopluvawe

KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

Po{ta 30.000,00 20.000,00 0.31
Telefon i telefaks 150.000,00 80.000,00 1.26
Internet 20.000,00 30.000,00 0.47
Gorivo 80.000,00 60.000,00 0.96
Tro{oci za registracija na vozila 35.000,00 40.000,00 0.63
Drugi rashodi za transport (patarina, miewe koli, lepewe gumi) 10.000,00 20.000,00 0.31

MATERIJALI

Kancelariski material 40.000,00 40.000,00 0.63
Pretplata za spisanie 10.000,00 10.000,00 0.16
Materijali za AOP (knigovodstveni uslugi) 40.000,00 40.000,00 0.64
Pijaloci i prehrambeni artikli 20.000,00 20.000,00 0.31
Sredstva za higiena 12.000,00 15.000,00 0.24
Izdatoci za reprezentacija 50.000,00 30.000,00 0.47
Drugi materijali 50.000,00 40.000,00 0.63

TEKOVNO ODR@UVAWE

Popravka i odr`uvawe na vozila 30.000,00 35.000,00 0.55
Tro{oci za odr`uvawe na oprema 40.000,00 40.000,00 0.63
Tro{oci za grade`no odr`uvawe  20.000,00 20.000,00 0.31
Odr`uvawe na softver i hardver 10.000,00 10.000,00 0.16
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DRUGI DOGOVORENI USLUGI

Advokatski honorari 20.000,00 10.000,00 0.16
Bankarska provizija 25.000,00 25.000,00 0.39
Osiguruvawe na imot 30.000,00 20.000,00 0.31
Drugi uslugi / 50.000,00 0.79
Kamati po sudski re{enija / 350.000,00 5.52
Naemnina /

VKUPNO MATERIJALNI RASHODI 907.000,00 1.155.000,00 18.23

FUNKCIONALNI RASHODI      
%

DEJNOSTI

Organizacija i razvoj
Sednici na Izvr{en odbor 150.000,00 150.000,00 2.37
Sednici na Sobranie na OOCK 50.000,00 50.000,00 0.79
Informacija i komunikacija (seminari) 200.000,00 200.000,00 3.16
Za rabota na rabotni tela(komisii i sekcii) 50.000,00 110.000,00 1.74
Diseminacija 30.000,00 30.000,00 0.47
Zdravstveno-preventivna dejnost 200.000,00 200.000,00 3.16
Prva pomo{ 350.000,00 500.000,00 7.89
Obvrska sprema RCK od ispiti po PMP 200.000,00 300.000,00 4.73
Krvodaritelstvo 150.000,00 200.000,00 3.16
Socijalno-humanitarna dejnost 150.000,00 200.000,00 3.16
Iznajmuvawe magacinski prostor / 80.000,00 1.26
Slu`ba barawa 10.000,00 10.000,00 0.16
Marketing 100.000,00 100.000,00 1.58
Finansii 30.000,00 45.000,00 0.71
Katastofi 100.000,00 150.000,00 2.37 
Me|unarodna sorabotka 160.000,00 180.000,00 2.84
Mladina 155.000,00 200.000,00 3.16

PRENESENI SREDSTVA
Fond za razvoj (CKRM) 120.000,00 120.000,00 1.89

VKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI 2.205.000,00 2.825.000,00 44.60

KAPITALNI RASHODI     

KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA
Kupuvawe kancelariski mebel 60.000,00 80.000,00 1.26
Kupuvawe na informati~ka i druga oprema 60.000,00 80.000,00 1.26

KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
Kupuvawe avtomobil

OSNOVNO I SPECIJALNO ODR@UVAWE
Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti 2.090.703,00 150.000,00     2.37

VKUPNO KAPITALNI RASHODI 2.210.703,00 310.000,00 4.89

VKUPNO RASHODI 7.412.703,00 6.335.000,00 100.00
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PRIORITETI ZA RABOTA LI^NA KARTA
OP[TINSKA ORGANIZACIJA NA 

CRVEN KRST  KARPO[
1.  Iznao|awe i primena na novi metodi, oblici i formi na raboteweto
2. Anliza na postoe~kiot ~ove~ki i materijalen  potencijal
3. Zajaknuvawe  i nadgradba na kapacitetite so:

L Vospostavuvawe na novi formi za privlekuvawe na volonteri,

L iznao|awe  na novi formi za nagraduvawe i motivirawe na 
volonterite  vo organizacijata,  osobeno na mladata populacija

L obuka na volonterite i profesionalniot kadar 

L nadgraduvawe na materijalno-tehni~kite kapaciteti  na 
organizacijata  

L zgolemuvawe i jaknewe na  osnovnite organizacii na 
organizacijata

4. Kontinuiran monitoring  i evaluacija na rabotata na organizacijata   

5. Koordinirano i sinhrinizirano dejstvuvawe 

6. Potiknuvawe na me|uop{tinska  sorabotka vo implementacija na 
programskite aktivnosti

7. Gradewe na partnerski odnosi i sorabotka so NVO, vladini institucii i 
lokalna Samouprava

8. Redovno usoglasuvawe i dosledna primena na  Zakonskite, Statutarnite 
i drugite Normativni akti vo organizacijata

Op{tini koi gi pokriva: Karpo{,\or~e
Petrov i Saraj; Broj na `iteli 136.708 .
Registrirani ~lenovi so platena ~lenarina
892, Aktivni volonteri 310; Objektot na
OOCK Karpo{ e so povr{ina od 196 m2 (6
rabotni prostorii) i e so pravo na koris-
tewe od str  a na na organizacijata na
Crveniot krst. Izgraden e vo 1964 godina.
Objektot nema magacinski prostor i ima
sopstven parking prostor. 
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DISEMINACIJA
Pokrenuvawe na inicijativi i iznao|awe

na novi formi  na dejstvuvawe vo realizacija-
ta na programskite aktivnosti. Glavna cel vo
tekot na 2008 godina }e bide promovirawe na:  

L Me|unarodnoto dvi`ewe na Crveniot krst i
Crvenata polumese~ina

L Osnovnite principi na dvi`eweto

L Amblemot na dvi`eweto i negovata upotreba

L Megunarodnoto humanitarno pravo  i

L Humanite vrednosti

Vo taa nasoka vo Crveniot krst Karpo{ }e se
prevzemaat slednite aktivnosti:

L izgotvuvawe i realizacija na trimese~ni i
godi{ni planovi  za disiminacija

L organzirawe i sproveduvawe na disemina-
torski sesii i drugi formi na edukacija vo
razni sredini i za razni celni grupi.

L distribuirawe na informativno - propa-
gaden materijal

L vklu~uvawe vo aktivnosti za  upotreba i
za{tita na amblemot 

L obuka na diseminatori

L u~estvo  i organizirawe na rabotilnici vo
ramkite na PHV-Proektot 

Za sproveduvawe i realizacija na celta }e se
koristat slednite metodi: 

L koristewe na interaktivni ve`bi

L grupni zada~i

L prezentacii

ZDRAVSTVENO-
PREVENTIVNA

DEJNOST
Aktivnostite na poleto na zdravstveno pre-
ventivnata dejnost vo 2008 godina }e opfati
aktivnosti za {irewe na svesnosta na
celokupnoto naselenie za potrebite od prome-
na vo na~inot na `iveewe, a so cel prevencija
na bolesti i unapreduvawe na zdravstvenata
sostojba kaj lu|eto. 

Komisijata za zdravstveno preventivna dej -
nost  kako rabotno telo ja obedinuva i koor-
dinira rabotata na vremenite komisiite za:
borba protiv srcevo sadovite zaboluvawa, {e -
}er nata bolest, malignite zaboluvawa, alko-
holizam, narkomanija i pu{ewe, sida, ko`no
veneri~nite zaboluvawa i zaraznite zabolu-
vawa, tuberkulozata, mentalnite zaboluvawa,
stomatolo{kata za{tita, gri`ata za stari,
bol ni i iznemo{teli lica, planiraweto na se -
mej stvo kako i nega na majka i dete i dr. 

Vo tekot na 2008 godina od oblasta na zdrav -
stve nata preventiva i edukacija se planiraat
slednive aktivnosti: 
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PRVA POMO[
Osposobenosta na naselenieto za pravilno i
navremeno uka`uvawe na prvata pomo{ i
za{tita imaat ogromno zna~ewe vo sekojd-
nevniot `ivot kako i vo nesre}i, katastrofi,
prevencija na zaboluvawata kako i promocija
na zdravo i sigurno odnesuvawe.  

Za taa cel vo tekot na 2008 godina }e se raboti
na :

L podgotovki i organizirawe na 31-ot natpre-
var na ekipite po prva pomo{ vo kategorija na
podmladok i mladina  vo ~ij sklop  }e se od -
bele ̀ i i Memorijalot,, D-r.Dobrila i  Bla go ja
Lazovi,,. 

L Podgotovka i u~estvo na prvoplasiranite
ekipi  od kategorijata na mladina na  dr`av -
niot natprevar na ekipite po prva pomo{;

L Edukacija na lekari za edukatori po prva
pomo{ preku Seminari organizirani od
Stru~niot centar za Prva pomo{ i
Edukativniot centar na Crveniot krst na RM

L Vo soglasnost so Pravilnikot  za  osposobu-
vawe na kandidati za voza~i na motorni vozi-
la  od oblasta na postapuvawe vo slu~aj na soo-

L Odbele`uvawe na tradicionalnite aktiv -
nos ti soglasno Kalendarot na CK na RM : 

L Nedela na borba protiv srcevo sadovite
zaboluvawa(21-02 do 28-02)

L Den na krvodaritelstvoto (17-03)

L Svetski den na zdravjeto (07-04)

L Svetski den na krvodaritelstvoto (14-06)

L Den na solidarnosta (26-07)

L Svetski den na PP (10-09) 

L Nedela na borba protiv Sidata (1-12 do7-12)

L Nedela na zabozdravstvena za{tita (15.12
do 21-12) 

L organizirawe na zdravstveno vospitni pre-
davawa, seminari, tribini i sl., proprateni so
proekcija na slajdovi, filmovi i distri bu i ra -
we na zdravstveno vospiten materijal

L izgotvuvawe i realizirawe na proekti od
oblasta na preventivnata zdravstvena za{ ti -
ta  
L naso~uvawe, koordinirawe i u~estvo vo
instruirawe i edukacija na aktivisti i dobro-
volni sorabotnici za opredeleni zdravstveno
vospitni sodr`ini preku, seminari, simpoziu-
mi,  sovetuvawa,kursevi predavawa i drugo

L sorabotka i u~estvo so site zainteresirani
subjekti i po{irokata zaednica vo iznao|awe
na mehanizmi za spravuvawe so asocijativnoto
i devijantnoto odnesuvawe na mladata popu-
lacija vo suzbivawe na rizicite  preku navre-
mena i pravilna edukacija na mladite za spro-
tistavuvawe na rizicite na koi e izlo`ena
kako i brojni drugi preventivni merki.

L unapreduvawe na sorabotkata i koordinaci-
jata  so organizacii, institucii i subjekti  koi 
rabotat  na za{titata i unapreduvaweto na
zdrav jeto, zdravstvenoto vospituvawe i obra-
zovanie i za{titata na ~ovekovata, `ivotnata
i rabotna sredina na na{eto `iveewe.
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bra}ajna nezgoda i ovaa  godina }e se prodol`i
so organizirawe na kursnata nastava na kandi-
datite za voza~i i  nivnata obuka.

L Implementirawe na novinite vo treningot
za prva pomo{ soglasno Programata od
Edukativniot trening centar na Crveniot krst
na Makedonija.

L Izgotvuvawe na Elaborat za realisti~no
prika`uvawe na rani i povredi  koj pretstavu-
va najdobar pat za psihi~ka podgotovka i
postignuvawe na visok stepen  na pravilna
edukacija na prva pomo{;

L Odbele`uvawe na Svetskiot den na prvata
pomo{ - 8-mi Septemvri 2008 godina preku
organizirawe na brojni aktivnosti so mobi-
lizirawe na volonterite so cel da se zgolemi
svesta kaj javnosta za va`nosta na prvata
pomo{; 

KRVODARITELSTVO
Realizacijata  i aktivnostite na poleto na
krvo daritelstvoto vo 2008 godina za Crveniot
krst Karpo{ }e pretstavuvaat prioritet so
vklu~uvawe na  pogolem broj subjekti koi na
neposreden na~in  }e go potiknat unapreduva -
weto i omasovuvaweto na krvodaritelstvoto
vrz osnova na principot na dobrovolnost,
anonimnost i besplatnost.

Vo taa nasoka }e se nastojuva kon:

L izgotvuvawe na godi{niot plan za  plani-
rani krvodaritelski akcii

L izgotvuvawe na godi{ni programi i planovi
na aktivnosti za realizacija na Programata za
krvodaritelstvo

L iznao|awe  i primena na novi sodr`ini, me -
to di i formi za motivirawe i stimulirawe
na krvodaritelite

L iznao|awe i primena na novi sodr`ini,
metodi i formi za organizirawe na krvodari-
telski akcii osobeno  vo:

L razli~ni etni~ki zaednici
L privatniot sektor

L postojana   sorabotka so sredstvata za javno
in formirawe zaradi navremeno i celosno
informirawe na javnosta za aktivnostite na
po leto na krvodaritelite.

L organizirawe i realizacija tradicionalni -
te krvodaritelski akcii vo Crveniot krst
Karpo{

L u~estvo vo  realizacijata na tradicionalni -
te krvodaritelski akcii organizirani na nivo
na grad Skopje

L prevzemawe na aktivnosti za odbele`uvawe
na: 

L 17-Mart- ,,den na krvodaritelstvo,, 
L 14 Juni-,, svetskiot den na  krvodari-

telstvo 

L dodeluvawe na priznanija i nagradi na na -
jus pe{ni poedinci, ustanovi, vo oblasta na
promoviraweto i unapreduvaweto na krvo-
daritelstvo

L dodeluvawe na  jubilejni  priznanija na 
krv o dariteli

L evaluacija na steknatite iskustva i  Pos tig -
na tite rezultati
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MLADI
MLADITE   VA@EN  FAKTOR - 
OSNOVNA DVI@E^KA SILA

Mladite kako va`en  faktor  i osnovna
dvi`e~ka sila vo Crveniot krst Karpo{ i  vo
tekot na narednata 2008  godina so svie
aktivnostvi }e se vklu~at vo realizacija na
Programskite zada~i preku:

L vklu~uvawe vo aktivnostite za
Odbele`uvawe na  site Tradicionalni kalen-
darski  aktivnosti  so:

L distribuirawe na informativno-proganden
materijal

L realizirawe na sobirni  i proda`ni humani -
tarni akcii

L organizirawe na predavawa i tribini vo
vospitno-obrazovnite institucii na razni
temi i oblasti

L vklu~uvawe vo aktivnostite za odbele ̀ u va -
we na Centralnite Manifestacii

L u~estvo na seminari, rabotilnici, tribini ,
predavawe i kursevi na razni temi i oblasti
aktuelni za mladata populacija 

L u~estvo  na me|unarodni kampovi

Socijalno-humanitarnata aktivnost na Crve -
ni ot krst Karpo{ vo tekot na 2008 godina }e se
naso~i kon namaluvawe na  ranlivosta na
naselenieto,  namaluvawe na osnovnite soci-
jalni rizici kako izno|awe i  primena na novi
metodi  i formi  za namaluvawe  i  ubla`u va -
we na sostojbata na ranlivoto naselenie.

Aktivnostite  na poleto na socijalno-humani-
tarna dejnost }e opfatat:

L identifikacija na potrebite na ranlivite
grupi 

L primena na  metodi za prepoznavawe na
prio ritetnite potrebi na  ranlivite grupi

L aktivnosti  za psiholo{ka poddr{ka za
razli~ni socijalni grupi

L organizirawe i realizacija na sobirni
akcii  vo materijalni  dobra i  pari~ni sred-
stva  so cel da se pobudi  ~uvstvoto  za
humanost i  solidarnost kaj gra|anite  za nivno
aktivno  u~estvo  vo  aktivnostite na Crveniot
krst za pomo{ na ranlivoto naselenie.

L obezbeduvawe na materijalni rezervi za

pomo{ na semejstva  i lica vo slu~aj na ele-
mentarni nepogodi i katastrofi

L odbele`uvaawe na tradicionalnite akcii
spored Kalendarot na aktivnosti na Crveniot
krst na Makedonija i toa:

O Nedelata na solidarnost
O Denot na solidarnosta
O Nedela na gri`a za starite lica
O Denot na gladta

L edukacija na volonteri, a osobeno mladi, za
dobrovolno vklu~uvawe vo socijalno -  human-
itarnata aktivnost

L transparentnost  i kvalitet vo raboteweto

L sorabotka so nevladini organizacii,
dr`avni institucii i kompanii  osobeno  so
privatniot sektor:

O za obezbeduvawe na  sponzorstva i 
donacii

O vo realizacija  na  humanitarnite 
akcii

SOCIJALNO HUMANITARNA DEJNOST
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2007 2008 %

Prihodi 4.400.000,00 4.040.000,00 100,00
Sopstveni prihodi 2.420.000,00 2.370.000,00 53,26
Prihodi od zakon za CKRM 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45
Prihodi od proekti 280.000,00 280.000,00 6,29
Vkupno prihodi 4,400,000.00 4,450,000.00 100,00

I.VKUPNO PRIHODI 4.400.000,00 4.450.000,00 100,00%
A. Rahodi za plati i nadomestoci 1.770.000,00 1.770.000,00 39,77%
B.Materijalni rashodi 450.000,00 460.000,00 10,34%
V.Funkcionalni rashodi 2.040.000,00 2.120.000,00 47,64%
G.Kapitalni rashodi 140.000,00 100.000,00 2,25%

II.VKUPNO RASHODI 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%

RAZLIKA (I-II) 0,00 0,00

P R I H O D I 2007 2008 %

A. SOPSTVENI PRIHODI

1. Prenesen del od vi{okot na prihodi od rashodi od minata godina
2. Prihodi od kirii i zakupnini 200.000,00 100.000,00 2.25%
3. Prihodi od lokalen buxet 100.000,00 50.000,00 1,13%
4. Prihodi od registracija na vozila/Zakon za Crven krst 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
5. Prihodi od PP 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
6. Donacii/Sponzorstva 50.000,00 50.000,00 1,13%
7. Prihodi od kamati 20.000,00 20.000,00 0,44%
8. Prihodi od ~lanarina 100.000,00 100.000,00 2,25%
9. Vonredni prihodi 20.000,00 20.000,00 0,45%
10. Prihodi od drugi uslugi i sobirni akcii 100.000,00 100.000,00 2,25%

Vkupno sopstveni prihodi 3.990.000,00 4.040.000,00 101,25%

B. PRIHODI OD CRVEN KRST NA  RM

1. Prihodi od proekti 100.000,00 100.000,00 2.24%
2. Krvodaritelstvo 200.000,00 200.000,00 4,49%
3. Diseminacija 10.000,00 10.000,00 0,22%
4. Fond za razvoj 100.000,00 100.000,00 2,24%

Vkupno prihodi od Crven krst na RM 410.000,00 410.000,00 100,00%

I.VKUPNO PRIHODI (A+B) 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%

FINANSOV PLAN ZA 2008 GODINA 
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R A S H O D I 2007 2008 %

A.RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI

Plati i nadomestoci
1. Neto plati 900.000,00 900.000,00 20,22%
2. Nadomest za prevoz  na vraboteni 90.000,00 90.000,00 2,02%
3. Nadomest za hrana na vraboteni 150.000,00 150.000,00 3,37%
4. Nadomest za godi{en odmor 30.000,00 30.00,00 0,67%
5. Jubilejni nagradi
6. Otpremnina za penzija
7. Drugi nadomestoci

Pridonesi od plati i personalen danok

8. Pridonesi od plata na vraboteni 480.000,00 480.00,00 10,77%
9. Personalen danok od plata 120.000,00 120.00,00 2,69%
10. Personalen danok od nadomestoci (dnevnici, jubilejni nagradi)

Vkupno rashodi za plati i nadomestoci 1.770.000,00 1.770.000,00 100,00%

B. MATERIJALNI RASHODI

Potro{ena energija

1. Elektri~na energija 50.000,00 45.000,00 1,01%
2. Tro{oci za voda 20.000,00 18.000,00 0,40%
3. \ubretarina 8.000,00 8.00,00 0,17%
4. Zatopluvawe 58.000,00 60.000,00 1,35%

Komunikacii i transport

5. Po{ta 10.000,00 5.000,00 0,11%
6. Telefon i telefaks 50.000,00 45.000,00 1,01%
7. Internet 10.000,00 15.000,00 0,34%
8. Gorivo 30.000,00 30.000,00 0,67%
9. Tro{oci za registracija na vozilo 16.000,00 20.000,00 0,45%
10. Drugi rashodi za transport (patarina,miewe kola,lepewe gumi i sl.) 4.000,00 0,09%

Materijali

11. Kancelariski material 30.000,00 30.000,00 0,67%
12. Pretplata za spisanija
13. Materijali na AOP 10.000,00 0,22% 
14 Pijaloci i prehrambeni proizvodi 15.000,00 15.000,00 0,33%
15. Sretdstva za higiena 8.000,00 10.000,00 0,22%
16. Izdatoci za reprezentacija 25.000,00 20.000,00 0,44%
17. Drugi materijali 15.000,00 15.000,00 0,33%

Tekovno odr`uvawe

18. Popravka i odr`uvawe na vozilo 20.000,00 15.000,00 0,33%
19. Tro{oci za odr`uvawe na oprema 15.000,00 20.000,00 0,44%
20. Tro{oci za odr`uvawe zgrada 20.000,00 15.00,00 0,33%
21. Odr`uvawe na softver i hardver 20.000,00 10.000,00 0,22%
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Drugi dogovoreni uslugi

22. Advokatski honorari 10.000,00 0,22%
23. Bankarska provizija 10.000,00 10.000,00 0,22%
24. Osiguruvawe na imot 10.000,00
25. Drugi uslugi 20.000,00 20.000,00 0,22%
26. Naemnina 0,22%

Vkupno  materijalni rashodi 450.000,00 460.000,00 10,78%

V. FUNKCIONALNI RASHODI

Dejnosti

1. Organizacija i razvoj 200.000,00 200.000,00 4,49%
2. Izvr{en odbor 80.000,00 80.000,00 1,79%
3. Sobranie 150.000,00 170.000,00 3,81%
4. Informirawe i komunikacii 50.000,00 50.000,00 1,12%
5. Diseminacija 30.000,00 30.000,00 0,60%
6. Zdravstveno-vospitna dejnost 150.000,00 150.000,00 3,36%
7. Prva pomo{ 680.000,00 750.000,00 16,85%
8. Krvodaritelstvo 50.000,00 80.000,00 1,78%
9. Socijalno-humanitarna dejnost 100.000,00 100.000,00 2,25%
10. Slu`ba barawe 10.000,00 10.000,00 0,22%
11. Marketing 30.000,00 30.000,00 0,66%
12. Finansii 20.000,00 20.000,00 0,45%
13. Katastrofi 50.000,00 50.000,00 1,12%
14. Me|unarodna sorabotka 150.000,00 110.000,00 2,46%
15. Mladina 170.000,00 170.000,00 3,80%

Preneseni sredstva

16. Transveri do osnovni organizacii
17. Fond za razvoj 120.000,00 120.000,00 2,68%

Vkupno funkcionalni rashodi 2.040.000,00 2.120.000,00 47,58%

G. KAPITALNI RASHODI

Kupuvawe na mebel i kancelariska oprema

1. Kupuvawe na kanceriski mebel
2. Kupuvawe na informati~ka i druga oprema 60.000,00 60.000,00 1,34%

Kupuvawe na motorni vozila

3. Kupuvawe na avtomobil

Osnovno i specijalno odr`uvawe
4. Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti 80.000,00 40.000,00 0,80%

Vkupno kapitalni rashodi 140.000,00 100.000,00 71,42%

II. VKUPNO  RASHODI (A+B+V+G) 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%
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OP[TINSKA ORGANIZACIJA NA 
CRVEN KRST  KISELA VODA

1. Deluva vo slu~aj na vooru`en konflikt, a vo mir da se podgotvuva za aktivnosti
za site poliwa opfateni so @enevskite Konvencii vo ime na site `rtvi na 
vojnata, civilni i voeni;

2. Gi organizira, pottiknuva i osposobuva gra|anite za ~uvawe na  zdravjeto i 
podobruvawe na uslovite za `ivot, prva pomo{, gledawe na bolen i povreden vo 
doma{ni uslovi, borba protiv bolestite na zavisnost i drugi zaboluvawa:

3. Se anga`ira vo motiviraweto, unapreduvaweto i omasovuvaweto na 
krvodaritelstvoto, vrz principite na dobrovolnost, anonimnost i besplatnost;

4. U~estvuva vo ubla`uvaweto na socijalnite problemi na naselenieto preku 
proekti i organizirawe na humanitarni akcii  za sobirawe pomo{;

5. U~estvuva vo raspredelbata  na humanitarna pomo{ obezbedena od Crveniot krst
na RM; 

6. U~estvuva vo organizirawe i davawe na humanitarna i zdravstvena pomo{ na 
gra|anite vo slu~aj na elementarni nepogodi, epidemii i katastrofi;

7. Go osposobuva naselenieto kako da postapuva vo slu~aj od elementarni nepogodi,
katastrofi i organizira i osposobuva timovi i edinici za itni intervencii;

8. Gi promovira osnovnite principi na Dvi`eweto, @enevskite konvencii i 
Dopolnitelnite protokoli, me|unarodnoto humanitarno pravo i humanite 
vrednosti;

9. Gi vklu~uva i osposobuva mladite vo programskite aktivnosti na Crveniot krst 
na RM;

10. Sorabotuva so nadle`nite institucii i organizacii za po~ituvawe na 
me|unarodnoto humanitarno pravo za upotreba i za{tita na amblemot na 
Crveniot krst.

PRIORITETI ZA RABOTA LI^NA KARTA

Op{tini koi gi pokriva: Kisela Voda, Aero -
drom,Sopi{te, Zelenikovo i Stude ni ~a ni;
Broj na `iteli 156.224; Registrirani ~le -
novi so platena ~lenarina 0; Aktivni vol -
on teri 90; Objektot na OOCK Kisela Voda e
so povr{ina od 120 m2 (5 prostorii) i ne e
vo sopstvenost na organizacijata na Cr ve ni -
ot krst. Izgraden e vo 1981. Objektot ima
magacinski prostor od 30 m2. 
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DISEMINACIJA
Diseminacijata pretstavuva vo isto vreme
obuka na lu|eto kako i nivnoto informirawe
za Crveniot krst.

Potrebata od kontinuirana diseminacija e
va`na za  pogolemo vlijanije vrz lu|eto , za da
se po~ituvaat humanite principi vo praktika-
ta , da se zacvrsti identitetot na dvi`eweto,
da se po~ituva amblemot  na crveniot krst,
davawe na pridones za poatraktivno nacio -
nal no dru{tvo .   

Vo tekot na  2008 godina  isto taka mora da se
izvr{i diseminacija za vrabotenite i volon-
terite  kako   najgolem prioritet, nekoi celni
nadvore{ni grupi kako grupi od lokalnite
vlasti, obrazovanie, nevladinite organi-
zacii, medicinski lica i dr. 2008 godina treba
da ja ispolnime  so:

L Organizirawe na predavawa za celnite
grupi

L Vklu~uvawe vo kampawata za upotreba i
za{tita na amblemot na Crven krst

L U~estvo na rabotilnici organizirani od
Crven krst na grad Skopje i Republika
Makedonija

L U~estvo vo ramkite na proektot Promocija
na humani vrednosti

L Otvarawe na vremeni kancelarii vo rural-
nite sredini za polesna edukacija i disimi-
nacija na celnite grupi.

ZDRAVSTVENO
PREVENTIVNA

DEJNOST 
Komisijata za zdravstveno vospitna aktivnost
pri Op{tinskata Organizacija na Crven krst
"Kisela Voda" - Skopje, kako rabotno telo ke ja
obedinuva i koordinira rabotata na komisi-
ite za srcevo - sadovi zaboluvawa, {e}ernata
bolest, maligni zaboluvawa, alkoholizam,
narkomanija, pu{ewe, sida, droga, ko`no -
veneri~ni zaboluvawa i zarazni zaboluvawa,
a osobeno crevnite, tuberkulozata i mental-
nite zaboluvawa, stomatolo{kata za{tita i
sli~no. 

Vo tekot na 2008 godina  aktivnostite }e se
sproveduvaat spored programite i planovite
za rabota , pointenzivno }e se raboti za vreme

na predvidenite aktivnosti utvrdeni so
kalendarot na aktivnosti  na Crveniot krst na
R.M.  

L Seminari,predavawa,akcii.

L Tribini, proekcii na slajdovi i  filmovi,
distribuirawe na zdravstveno - vospiten
materijal ( plakati, agitki i  bro{uri );

L Izrabotuvawe na proekti od oblasta na
zdravstvenite problemi na naselenieto.

L Osposobuvawe na kadri - stru~ni lica za
edukatori, u~estvo na aktivisti na seminari
koi gi organizira Crven krst na Republika
Makedonija;

L Sorabotka so zdravstveni organizacii,
nau~ni i stru~ni institucii koi se zanimavaat
so prevencija na ovie zaboluvawa;

L Edukacija na novi volonteri - aktivisti na
Crveniot krst  

L Zdravstveno vospituvawe vo gradinkite i
u~ili{tata.

L Preventivni pregledi i sledewe na nekoi
parametri koi se va`ni za zdravstvenata sos-
tojba kaj naselenieto

L Niza aktivnosti, se so cel da se ubla`at
posledicite od bolestite.
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krst "Kisela Voda" - Skopje, taka i vo
Osnovnite organizacii na Crven krst vo site
sredini .

Crveniot krst i transfuziolo{kite slu`bi
os tanuvaat glavni nositeli na organizacijata,
realiziraweto i unapreduvaweto na krvodari-
telstvoto. Seto gore navedeno }e bide
usloveno so dobivawe na finansiski sredstva
i maksimalna anga`iranost na Crveniot krst i
transfuziolo{kata slu`ba od edna strana i
site drugi institucii - resorni dr`avni or ga -
ni, site formi na organiziranost na malosto -
pan stvenicite, verskite zaednici i sredstva-
ta  za javno informirawe od druga strana. 

Za realizacija na seto ova, sekako }e treba i
ak tivno anga`irawe na ~lenovite na Komi si ja -
ta za krvodaritelstvo, kako i po{irokoto
~len  stvo.

PRVA POMO[
Vo oblasta na  prva pomo{ Op{tinskata
Organizacija na Crven krst " Kisela Voda " -
Skopje sekoga{ postignuvala zavidni rezul-
tati. Taka }e se prodol`uva i vo  slednata
2008 godina, i toa preku kontinuitet na kam-
pawata za {iroka edukacija na naselenieto. 

L PP zadol`itelno }e se vklu~i  vo sprovedu-
vawe na edukacija na idnite voza~i, u~enicite
od osnovnite i  srednite u~ili{ta ;

KRVODARITELSTVO
Krvodaritelstvoto vo 2008 godina }e bide
prioritet.  Ramkite na vkupnite aktivnosti na
Op{tinskata organizacija na Crven krst
"Kisela Voda". Ostvaruvawe na programskite
zada~i na poleto na krvodaritelstvo }e bidat
imperativ vo 2008 godina imaj}i vo predvid
deka poslednite godini ne mo`e vo celost da
se ostvari planot.Zna~i predizvikot e golem ,
no so zalagawe na site zasegnati strani i
davawe na maksimumot , prioritetna zada~a }e
bide realizacija na ovaa Programa vo pravec
na omasovuvawe i razvoj na krvodaritelstvo-
to, a so cel obezbeduvawe na krv i krvni pro-
dukti za bolnite i povredenite .

Prva i najva`na zada~a }e bide, (spored objek-
tivnite mo`nosti), dosledno po~ituvawe na
Operativniot plan za krvodaritelstvo za
2008 godina i realizirawe na planiranite
akcii vo site sredini. Za omasovuvawe na tie
akcii , pokraj dosega{nite formi na rabota na
ovoj plan, }e prodolo`ime so zdravstveno -
vospitna edukacija na vkupnoto naselenie za
zna~eweto na krvodaritelstvoto voop{to, so:

L Predavawa i razgovori na tema krvodaritel-
stvo vo srednite u~ili{ta i fakultetite, vo
pogolemite pretprijatija i mesnite zaednici ;
L Edukativni seminari za propagatori za
krvodaritelstvo od firmi i studentskata
mladina ; 

L Formirawe na  aktivi na studenti - krvo-
dariteli na site fakulteti na teritorijata na
op{tinata Kisela Voda i

L Sproveduvawe na anketi me|u naselenieto
za nivno motivirawe da daruvaat krv, osobeno
vo privatniot sektor i me|u nacionalnostite;

Vo 2008 godina }e se sprovede :

L Sorabotka so Zavodot za transfuziologija i
Stanicata za transfuziologija pri Gradskata
op{ta bolnica so zaedni~ki nastapi pri orga-
niziraweto i realiziraweto na krvodaritel-
skite akcii, osobeno me|u sredno{kolskata  i
studentskata mladina;

L Osobeno vnimanie }e se obrne na prvokrat-
nite dariteli, so pokana za povtorno da daru-
vaat krv ;

L Preku site institucii na sistemot,
energi~no }e barame dosledno po~ituvawe na
pravata na krvodaritelite koi se regulirani
so zakon ;

L Komisijata }e se zalaga za prodol`uvawe na
tradicionalniot na~in na izrazuvawe na
blagodarnost na krvodaritelite, so blago-
darni podaroci .

Jubilejni blagodarnici i priznanija na pove -
}e kratni krvodariteli,  na najuspe{ni firmi,
sredno{kolski i visoko - obrazovni insti-
tucii i poedinci }e se podelat kako i vo izmi-
natite godini na 17-ti Mart,-Denot na krvo -
daritelstvoto, na organizirani sve~eni prie-
mi kako vo Op{tinskata organizacija na Crven

K
I

S
E
L

A
 V

O
D

A



35

L Navremeno i uspe{no organizirawe na
Op{tinskata organizacija na op{tinskite nat-
prevari na ekipite za  prva pomo{, }e se nas-
tojuva na ovie natprevari da zemat u~estvo i
ekipi od studentska mladina ;

L Opresnitelen seminar za lekari, koi }e
bidat vklu~eni vo podgotovkite na ekipite za
u~estvo na natprevarite za PP

L Kontinuirana edukacija na lekari na semi-
nari koi }e bidat organizirani od stru~niot
centar za PP i edukativniot centar na CK na
RM.

L Edukacija na ~lenovite na edinicata za
deluvawe pri katastrofi .

L Edukativen seminar so prosvetni rabotnici,
so cel zapoznavawe i primena na novi doktri-
narni stavovi od ovaa oblast;

L Seminar za realisti~ko prika`uvawe na
rani i povredi;

L Vklu~uvawe na site aktivnosti za odbele -
`u vawe na svetskiot den na prvata pomo{ i
aktivnosti koi se sproveduvaat vo koordi-
nacija so Crven krst na grad Skopje i Crven
krst na RM.

L Komisijata za zdravstveno - vospitna
aktivnost }e gi sozdava site preduslovi za
dosledno izvr{uvawe na site programi koi
opfa}aat zdravstveno - vospitna aktivnost .

SOCIJALNO -
HUMANITARNA
AKTIVNOST
Socijalno-humanitarnata aktivnost  na
Op{tinskata organizacija na Crven krst
"Kisela Voda" - Skopje, proizleguva od
neposrednite potrebi na gra|anite za {to
pouspe{no re{avawe na osnovnite `ivotni
potrebi na lu|eto, solidarnosta i socijalnata
sigurnost .

Op{tinskata organizacija na Crven krst
Kisela Voda - Skopje, odnosno Komisijata za
socijalno - humanitarna aktivnost vo tekot na
2008 godina, svoite aktivnosti }e gi naso~i
kon :

L Socijalna pomo{ na naselenieto ;

L Gri`a za stari i iznemo{teni lica ;

L Gri`a za deca {to koi imaat potreba od od
socijalna pomo{ ;

L Organizirawe i sproveduvawe na nedelite
od socijalen karakter ;

L Osposobuvawe na naselenieto za dejstvu-
vawe vo masovni elementarni nesre}i ;

L Sproveduvawe na akcijata za " Denot na
gladta" i u~estvo vo  proekti .

L Vklu~uvawe vo site akcii koi }e bidat
koordinirani od strana na Crven krsta na

grad Skopje i Crven krst na R.Makedonija

Komisijata vo 2008  godina, svojata aktivnost
}e ja naso~i kon :

L Formirawe i kontinuirano sledewe na
rabo tata na komisiite za socijalna rabota vo
Dru{tvata na Crveniot krst vo site sredini ;

L Inicirawe, razgleduvawe i predlagawe na
merki za re{avawe na oddelni socijalni i
asocijalni pojavi ;

L Vo sorabotka so Me|uop{tinskiot centar za
socijalna rabota na op{tinite na grad Skopje,
Komisijata }e vlo`i maksimalni napori za
otkrivawe i evidentirawe na starite i
iznemo{teni lica na podra~jeto na op{tinata 

L Organizirawe na konkretni akcii za sobi-
rawe na pari~ni prilozi i pomo{ vo natura vo
tekot na tradicionalnite manifestacii,
nedeli ;

L Dodeluvawe na pomo{ vo natura na lica i
semejstva koi imaat potreba od socijalna
pomo{ i

L Odelen akcent vo svojata aktivnost
Komisijata }e posveti na zgri`uvaweto na
starite i iznemo{teni lica .

Za uspe{no sproveduvawe na ovie i drugi
aktivnosti koi }e proizlezat od preporakite
na povisokite organi na Crveniot krst,
Komisijata }e primenuva najrazli~ni formi i
sodr`ini. Komisijata }e sorabotuva i so osta-
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MLADI NA
CRVEN KRST
KISELA VODA
Mladite na  Crveniot Krst Kisela Voda, }e se
organiziraat vo op{tinskata organizacija na
Crven Krst, vrz osnova na programskite zada~i
na Crveniot Krst Kisela Voda po~ituvaj}i gi
principite na Crveniot Krst, sledej}i ja   "
STRATEGIJA -2010 " . 

Zastapenosta na mladite vo telata na
Sobranieto na Crveniot krst Kisela Voda,
doka`uva za zrela, sovesna i educirana
mladi na koja ramnopravno se nosi so obvrs -
kite za uspe{no realizirawe na programskite
zada~i na Crveniot krst Kisela Voda. Vo
narednata 2008 godina }e bidat naso~eni kon
slednite oblasti:

L Zajaknuvawe na sorabotkata so volonterite
i privlekuvawe na novi volonteri

L Organizirawe na klubovi, zabavi i maskem-
bal

L Organizirawe na natprevar po PP

L Vospostavuvawe na sovremeni programi za
edukacija - zavisnosti, alkoholizam, HIV/
SIDA i SPB, tuberkoloza i drugo

L Organizirawe na seminari od pove}e
oblasti, u~estvo na mladinski me|uop{tinski
i me|unarodni kampovi, proekti, sorabotka i
me|usebna razmena na iskustva na mladite
kako glavna cel za 2008 godina

L Odbele`uvawe na posebni denovi
O 1-8 Mart Nedela na borba protiv rakot
O 8 Maj Svetski den na Crveniot Krst

O 14 Juni Svetski den na krvodaritelstvo 
O 26 Juli Den na solidarnosta
O 9 Septemri Svetski den na PP
O 1-7 Oktomvri Nedela na mladi na Crven Krst

O 15-21 Noemvri Nedela na gri`a na stari
lica 
O 1 Dekemvri Nedela na borba protiv sidata

L Aplicirawe za proekti

L Organizirawe na humanitarni akcii za sobi-
rawe na sredstva za pomo{ na ranlivoto nase-
lenie

L Zajaknuvawe na aktivnostite vo osnovnata
organizacija na Crven Krst vo osnovnite i
srednite u~ili{ta. Za taa cel }e ima
vklu~uvawe vo proekti za rabota so podmla do -
kot i mladinata od oblasta na:

L diseminatorski predavawa, sredbi, eduk -
acii

L organizirawe na tribini so sodr`ini od
zdravstveno vospituvawe 

L izgotvuvawe na proekti za mladi {minkeri-
realisti~no prika`uvawe na rani i povredi
po PP

Mladite na Crveniot Krst na Kisela Voda so
poddr{ka na ~lenovite, rakovodstvoto od
Sobranieto na Crven Krst Kisela Voda i
ostana tite rakovodni tela, a so novi idei i
so dr ̀  ini }e prodol`at da gi  ostvaruvaat
zamislata i programskite aktivnosti na Cr ve -
niot Krst, so u~estvo i organizirawe mnogu
akcii, zgolemuvawe na ~lenstvoto i sprovedu-
vawe na ostanatite principi na Crveniot
Krst.
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natite komisii na Op{tinskata organizacija
na Crven krst Kisela Voda - Skopje .

Celokupnata aktivnost na Komisijata }e se
odviva permanentno vo tekot na godinata,
spored Kalendarot na aktivnosti na Crven
krst na Makedonija, a za sekoja manifestacija
- nedela od domenot na socijalno - humanitar-
nata aktivnost , Komisijata }e ureduva oddel-
ni Programi .

Vo svojata rabota komisijata za socijalno-
humanitarni dejnosti  pokraj sorabotka so
instituciite koi ja rabotat ovaa problemati-
ka }e izleguva i na teren i direktno }e se
zapoznava so socijalnata polo`ba na nasele-
nieto i }e prevzema adekvatni merki.
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2007 2008 %

PRIHODI 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
Sopstveni prihodi 2.846.000,00 2.860.000,00 55,08
Prihodi od zakon za CKRM 2.000.000,00 2.300.000,00 44,30
Prihodi od proekti 392.000,00 32.000,00 0,62
Vkupno prihodi 5,238,000.00 5,192,000.00 100,00

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI 1.750,280,00 1,718,196.00 33.09
MATERIJALNI RASHODI 1.594,000,00 1791000.00 34.50
FUNKCIONALNI RASHODI 1.693,720,00 1,582,804.00 30.49
KAPITALNI RASHODI 200,000,00 100,000.00 1.92

VKUPNO RASHODI 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
RAZLIKA 0.00 0.00

P R I H O D I 2007 2008 %

Prihodi od registracija vozila/Zakon za CK 2.000,000,00 2,300,000.00 44.30
Prihodi od prva pomo{ 2.500,000,00 2,500,000.00 48.15
Krvodariteli 200,000,00 250,000.00 4.82
Diseminacija 12,000,00 12,000.00 0.23
Od proekti ZRZ 360,000,00
Prihodi od kirii i zakupnini 12,000,00
Prihodi od kamati 10,000,00 10,000.00 0.19
Prihodi od ~lanarina 100,000,00 100,000.00 1.92
Vonredni prihodi 20,000,00 20,000.00 0.39
Prihodi od drugi uslugi 24,000,00

VKUPNO PRIHODI 5,238,000,00 5,192,000.00 100.00

FINANSOV PLAN ZA 2008 GODINA 
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R A S H O D I 2007 2008 %

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI
PLATI I  NADOMESTOCI

Neto  plati 883,116,00 885,480.00 17.05
Nadomest za prevoz na vraboteni 58,300,00 49,500.00 0.95
Nadomest za hrana na vraboteni 149,600,00 145,200.00 2.79
Nadomest za godi{en odmor 34,000,00 36,000.00 0.69

PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK
Pridonesi od plata na vraboteni 508,168,00 471,330.00 9.07
Personalen danok od plata 107,096,00 100,686.00 1.93
Personalen danok od nadomestoci (dnevnici, jubilejni nagradi) 10,000,00 30,000.00 0.57

VKUPNO RASHODI ZA PLATI I NADOMESTI 1.750,280,00 1,718,196.00 33.09
MATERIJALNI RASHODI
POTRO[ENA ENERGIJA

Tro{oci za u~estvo vo rashodite na DHO 240,000,00 300,000.00 5.77

KOMUNIKACIJA I TRANSPORT
Po{ta 10,000,00 20,000.00 0.38
Telefon i telefaks 220,000,00 250,000.00 4.81
Internet 24,000,00 24,000.00 0.46
Gorivo 100,000,00 100,000.00 1.92
Tro{oci za registracija vozila 30,000,00 50,000.00 0.96
Drugi rashodi za transport(patarina,miewe koli,lepewe gumi) 30,000,00 50,000.00 0.95

MATERIJALI
Kancelariski materijal 50,000,00 100,000.00 1.92
Pretplata za spisanija
Materijali za AOP 20,000,00 40,000.00 0.70
Pijaloci i prehrambeni produkti  20,000,00 30,000.00 0.56
Sredstva za higiena 20,000,00 30,000.00 0.56
Izdatoci za reprezentacija 50,000,00 30,000.00 0.56
Drugi materijali 20,000,00 20,000.00 0.38

TEKOVNO ODR@UVAWE
Popravka i odr`uvawe vozila 70,000,00 70,000.00 1.34
Tro{oci za odr`uvawe oprema 30,000,00 30,000.00 0.57
Odr`uvawe na softver i hardver 30,000,00 30,000.00 0.56

DRUGI  DOGOVORENI USLUGI
Advokatski honorari 70,000,00 50,000.00 0.95
Bankarska provizija 10,000,00 17,000.00 0.37
Drugi uslugi 500,000,00 500,000.00 0.62
Knigovodstveni usligi 50,000,00 50,000.00 0.95

VKUPNO MATERIJALNI RASHODI 1.594,000,00 1,791,000.00 34.49
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FUNKCIONALNI RASHODI
DEJNOSTI 2007 2008 %

Organizacija i razvoj
Sednica na Izvr{en Odbor 70,000,00 100,000.00 1.92
Sobranie na OOCK 30,000,00 50,000.00 0.96

Informirawe i komunikacija 10,000,00 30,000.00 0.56
Diseminacija 83,720,00 112,804.00 2.16
Zdravstveno - preventivna dejnost 20,000,00 30,000.00 0.96
Prva pomo{ 100,000,00 100,000.00 1.92
Krvodaritelstvo 200,000,00 200,000.00      12.55
Socijalno - humanitarna dejnost 200,000,00 200,000.00 12.55
Slu`ba barawe 10,000,00 30,000.00 0.56
Marketing 10,000,00 30,000.00 0.56
Finansii 10,000,00 30,000.00 0.56
Katastrofi 150,000,00 150,000.00 2.88
Me|unarodna sorabotka 100,000,00 100,000.00 1.92
Mladina 220,000,00 200,000.00 12.54
Proekt diseminacija  za mladi 100,000.00 1.92
Proekt  ZRZ 360,000,00

PRENESENI SREDSTVA
Fond za razvoj (CKRM) 120,000,00 120,000.00 2.30

VKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI 1.693,720,00 1,582,804.00 30.50

KAPITALNI RASHODI

KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA
Kupuvawe kancelariski mebel-magacin
Kupuvawe na informati~ka i  druga oprema 100,000,00

KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
Kupuvawe avtomobil

OSNOVNO I SPECIJALNO ODR@UVAWE
Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti 100,000,00 100,000.00 1.92

VKUPNO KAPITALNI RASHODI 200,000,00 100,000.00 1.92

VKUPNO RASHODI 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
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OP[TINSKA ORGANIZACIJA NA 
CRVEN KRST  CENTAR

1. Privlekuvawe na novi volonteri i nivna obuka;

2. Podigawe na svesta na u~enicite i nivna edukacija za Prvata pomo{;

3. Razvoj na modelot za diseminacija CKA-PHV;

4. Formirawe na tim za odgovor pri katastrofi i obuka na istiot;

5. Unapreduvawe na krvodaritelstvoto kaj mladata populacija;

6. Zajaknuvawe na materijalno tehni~kite resursi;

7. Organizaciski razvoj na mladite

PRIORITETI ZA RABOTA LI^NA KARTA

Op{tini koi gi pokriva: Centar; Broj na `iteli
45.412 i; Registrirani ~lenovi so platena ~lena-
rina 1300; Aktivni volonteri 70; Objektot na
OOCK Centar e so povr{ina od 115 m2 (5 rabotni
prostorii) i e vo sopstvenost  na Crveniot krst
na RM. Izgraden e vo 1981 godina. Objektot ima
magacinski prostor so povr{ina 100m2, i nema
parking prostor. 
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SOCIJALNO -
HUMANITARNA
AKTIVNOST
Socijalnata dejnost na Op{tinskata organi-
zacija na Crven krst Centar - Skopje, proi-
zleguva od neposrednite potrebi na gra|anite
za {to pouspe{no re{avawe na osnovnite
`ivotni potrebi na lu|eto i na humanite
odnosi, solidarnosta i socijalnata sigurnost .

Op{tinskata organizacija na Crven krst
"Centar" - Skopje, vo tekot na 2008 godina,
svoite aktivnosti }e gi naso~i kon :

L Socijalna pomo{ na naselenieto ;

L Gri`a za stari i iznemo{teni lica ;

L Gri`a za deca koi  imaat potreba od socijal-
na pomo{;

L Organizirawe i sproveduvawe na nedelite
od socijalen karakter ;

L Osposobuvawe na naselenieto za dejstvu-
vawe vo masovni elementarni nesre}i ;

L Sproveduvawe na akcijata za "Denot na glad-
ta" i

L U~estvo vo  proekti .

L Formirawe i kontinuirano sledewe na rab-
otata na komisiite za socijalna rabota vo
Dru{tvata na Crveniot krst vo site sredini ;

L Inicirawe, razgleduvawe i predlagawe na
merki za re{avawe na oddelni socijalni i
asocijalni pojavi ;

L Vo sorabotka so Me|uop{tinskiot centar za
socijalna rabota na op{tinite na grad Skopje,
Komisijata }e vlo`i maksimalni napori za
locirawe i evidentirawe na starite i
iznemo{teni lica na podra~jeto na op{tinata 

L Organizirawe na konkretni akcii za sobi-
rawe na pari~ni prilozi i pomo{ vo natura vo
tekot na tradicionalnite manifestacii,
nedeli ;

L Dodeluvawe na pomo{ vo natura na lica i
semejstva koi imaat potreba od socijalna
pomo{ i
L Oddelen akcent vo svojata aktivnost

Komisijata }e posveti na zgri`uvaweto na
starite i iznemo{teni lica.

Za uspe{no sproveduvawe na ovie i drugi
aktivnosti, koi }e proizlezat od preporakite
na povisokite organi na Crveniot krst,
Komisijata }e primenuva najrazli~ni formi i
sodr`ini. Komisijata }e sorabotuva i so osta-
natite komisii na Op{tinskata organizacija
na Crven krst "Centar" - Skopje .

Celokupnata aktivnost na Komisijata }e se
odviva permanentno vo tekot na godinata,
spored Kalendarot na aktivnosti na Crven
krst na Makedonija, a za sekoja manifestacija
- nedela od domenot na socijalno - humanitar-
nata aktivnost , Komisijata }e utvrduva oddel-
ni Programi .
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ZDRAVSTVENO
PREVENTIVNA
DEJNOST
Komisijata za zdravstveno preventivna
dejnost pri Op{tinskata Organizacija na
Crven krst Centar - Skopje, kako rabotno telo
koe ja obedinuva i koordinira rabotata na
komisiite za srcevo - sadovi zaboluvawa,
{e}ernata bolest, maligni zaboluvawa, alko-
holizam, narkomanija, pu{ewe, sida, droga,
ko`no - veneri~ni zaboluvawa i zarazni
zaboluvawa, a osobeno crevnite, tuberkuloza-
ta i mentalnite zaboluvawa, stomatolo{kata
za{tita i sli~no, vo tekot na 2008 godina }e
organizira aktivnosti i  toa  :

L Odbele`uvawe na tradicionalnite aktiv -
nos ti soglasno kalendarot na CK na RM

L Tipizirani predavawa i  seminari ;

L Tribini, proekcii na slajdovi i  filmovi,
distribuirawe na zdravstveno - vospiten
materijal ( plakati, agitki i  bro{uri );

L Osposobuvawe na kadri - stru~ni lica za
edukatori, u~estvo na aktivisti na seminari

MLADI 
Mladite se dvi`e~ka sila vo Crveniot krst i
tie pridonesuvaaat vo site poliwa na rabota
na organizacijata. Svojata aktivnost vo tekot
na 2008 godina }e ja naso~at kon slednive
aktivnosti:

L Utvrduvawe na akcii i aktivnosti, vo sklad
na zada~ite utvrdeni so Programata na
op{tinskata organizacija, odnosno Kalenda -
rot na aktivnosti na Crveniot krst na Re -
publika Makedonija, 

L Poseben akcent na sledeweto i koordini-
raweto na aktivnostite na Dru{tvata na mlad-
ina na Crveniot krst vo srednite u~ili{ta i
fakultetite na teritorijata na op{tinata. 

L Vo tie ramki Mladinskiot Crven krst, so
svoi aktivnosti }e se vklu~i vo nizata akcii i
aktivnosti na drugite rabotni tela, a osobeno
vo akciite na zdravstveno vospitna aktivnost
i socijalno humanitarnite aktivnosti .

Vo ramkite na aktivnostite e osposubuvaweto
na mladite za uka`uvawe na prva pomo{, kako
i aktivno i masovno u~estvo na ekipite za prva
pomo{ na Op{tinskiot natprevar .

Zaradi {to pouspe{no rabotewe i vodewe na
aktivnostite, vo tekot na u~ebnata godina, }e
se postavi zada~a za kontakti i sorabotka so
Dru{tvata na mladina na Crven krst vo sred-
nite u~ili{ta i fakultetite .

]e se raboti na iznao|awe na novi formi na
dejstvuvawe so {to bi ja vklu~ile fakultet-
skata mladina vo sproveduvawe na program-
skite zada~i (studentite od medicinskiot i
stomatolo{kiot fakultet da se vklu~at vo
akciite za merewe na krven pritisok i za
odr`uvawe na predavawa vo u~ili{tata) .
Mladinskiot Crven krst }e se vklu~i i vo
akciite koi }e gi organizira Mladinskiot
Crven krst od Gradskata organizacija.

Za~lenuvaweto na site u~enici i studenti vo
~lenstvo na Organizacijata na Crveniot krst,
}e bide zna~ajna programska i statutarna
zada~a .

Mladinskiot Crven krst, zna~ajno mesto }e
ostapi na osposobuvawe na kadri od redot na
mladinata za rabota vo Dru{tvata na mladi na
Crven krst niz razni predavawa i seminari .
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koi gi organizira Crven krst na Republika
Makedonija;

L Izgotvuvawe i  realizirawe na proekti od
oblasta na zdravstvenite problemi na nasele-
nieto;

L Sorabotka so zdravstveni organizacii,
nau~ni i stru~ni institucii koi se zanimavaat
so prevencija na ovie zaboluvawa;

L Edukacija na novi volonteri - aktivisti na
Crveniot krst  i

L Mnogu drugi aktivnosti, se so cel da se
ubla`at posledicite od ovie bolesti.

Aktivnostite }e se sproveduvaat spored pro-
gramite i planovite za rabota, a akciite }e se
intenziviraat za vreme na predvidenite
aktivnosti utvrdeni so Kalendarot na aktiv -
nos ti na Crveniot krst na Republika
Makedonija . 

PRVA  POMO[
Vo oblasta na prvata pomo{ Op{tinskata
Organizacija na Crven krst Centar - Skopje i
vo 2008 godina, prodol`uva so kampawata  za
{iroka edukacija na naselenieto . 

L Zadol`itelno }e se vklu~i  vo sproveduva -
we na edukacija na idnite voza~i, u~enicite
od osnovnite i  srednite u~ili{ta ;

L Navremeno i  uspe{no organizirawe na
Op{tinskata organizacija za op{tinski nat-
prevari na ekipite za prva pomo{, kade }e se
nastojuva u~estvo da zemat i ekipi od stu-
dentska mladina ;

L Seminar za lekari, koi }e bidat vklu~eni vo
podgotovkite na ekipite za u~estvo na natpre-
varite za PP i obukata za PP za voza~i;

L Edukativen seminar so prosvetni rabotnici,
so cel zapoznavawe i primena na novi doktri-
narni stavovi od ovaa oblast;

L Seminar za realisti~ko prika`uvawe na
rani i povredi ;

Komisijata za zdravstveno - vospitna
aktivnost }e gi sozdava site neophodni uslovi
za dosledno izvr{uvawe na ovie Programi koi
opfa}aat zdravstveno - vospitna aktivnost .

KRVODARITELSTVO
Vo ramkite na vkupnite aktivnosti na Op{tin-
skata organizacija na Crven krst "Centar" -
Skopje  vo 2008 godina, vo oblasta na krvo-
daritelstvoto prioritetna zada~a }e bide
realizacija na ovaa Programa vo pravec na
omasovuvawe i razvoj na krvodaritelstvoto, a
so cel obezbeduvawe na krv i krvni produkti-
za bolnite i povredenite .

Prva i najva`na zada~a }e bide, spored objek-
tivnite mo`nosti, dosledno po~ituvawe na
Operativniot plan za krvodaritelstvo za
2008 godina i realizirawe na planiranite
akcii vo site sredini. Za omasovuvawe na tie
akcii , pokraj dosega{nite formi na rabota na
ovoj plan, }e prodolo`ime so zdravstveno -
vospitna edukacija na vkupnoto naselenie za
zna~eweto na krvodaritelstvoto voop{to, so :

L Predavawa i razgovori na tema krvodari-
telstvo vo srednite u~ili{ta i fakultetite,
vo pogolemite firmi i mesnite zaednici ;

L Edukativni seminari za propagatori za
krvodaritelstvo od pretprijatijata i stu-
dentskata mladina ; 

L Formirawe na  aktivi na studenti - krvo-
dariteli na site fakulteti na teritorijata
na op{tinata Centar i
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DISEMINACIJA
I vo 2008 godina osnovnata cel na Dise mi na ci -
jata pretstavuva {irewe na znaewa za
Crveniot krst me|u razli~ni celni grupi. Za
zgolemuvawe na brojot na ~lenstvoto vo
Crveniot krst e potrebna pred se bazi~na
edukacija za dvi`eweto, principite, amble-
mot, @enevskite konvencii i klu~no za nas,
aktivnostite na Crveniot krst. Ovaa cel }e se
postigne preku:

L Organizirawe na predavawa na celnite
grupi;

L Vklu~uvawe vo kampawata za upotreba i
za{tita  na amblemot na Crveniot krst;

L U~estvo na rabotilnici vo koordinacija so
Crven krst na Republika Makedonija i Crven
krst na grad Skopje;

L Povrzuvawe na programata CKA - PHV so
u~ili{tata

L Povrzuvawe na diseminacija so humanitarni
aktivnosti preku izrabotka na mali proekti

L Zajaknuvawe na noviot format za rabota so
mladi vo OO kako i zgolemuvawe na brojot na
volonteri

L Sproveduvawe na anketi me|u naselenieto i
nivno motivirawe da daruvaat krv, osobeno vo
privatniot sektor i me|u nacionalnostite ;
Vo 2008 godina }e prodol`i :

L Sorabotkata so Zavodot za transfuziologi-
ja i Stanicata za transfuziologija pri
Gradskata op{ta bolnica so zaedni~ki
nastapi pri organiziraweto i realiziraweto
na krvodaritelskite akcii, osobeno me|u sred-
no{kolskata  i studentskata mladina;

L Osobeno vnimanie }e se posveti na
prvokratnite dariteli, so pokana za povtorno
da daruvaat krv;

L Preku site institucii na sistemot,
energi~no }e barame dosledno po~ituvawe na
pravata na krvodaritelite koi se regulirani
so zakon;

L Komisijata }e se zalaga za prodol`uvawe na
tradicionalniot na~in na izrazuvawe na
blagodarnost na krvodaritelite, so blago-
darni podaroci .

]e bidat dodeleni jubilejni blagodarnici i
priznanija na pove}ekratni krvodariteli, na
najuspe{nite firmi, sredno{kolski i visoko -
obrazovni institucii i poedinci, koi }e se
dodelat na 17 - ti Mart , - Denot na krvodari-
telstvoto, na organizirani sve~eni priemi

kako vo Op{tinskata organizacija na Crven
krst Centar - Skopje, taka i vo Osnovnite orga-
nizacii na Crven krst vo site sredini .
Crveniot krst i transfuziolo{kite slu`bi
ostanuvaat glavni nositeli na organizacijata,
realiziraweto i unapreduvaweto na krvo-
daritelstvoto. 

Seto gore navedeno }e bide usloveno so dobi-
vawe na finansiski sredstva i maksimalna
anga`iranost na Crveniot krst i transfuzio-
lo{kata slu`ba od edna strana i site drugi
institucii - resorni dr`avni organi, site
formi na organiziranost na malo stopan stve -
ni cite, verskite zaednici i sredstvata  za
javno informirawe od druga strana. 

Op{tinskata organizacija na Crven krst
"Centar" - Skopje, mnogu poenergi~no }e bara
maksimalno aga`irawe na site organi i tela
od Crveniot krst na Makedonija so cel
obezbeduvawe redovna isplata za realizi ra -
ni krvodaruvawa, kako i porealen nadomestok
po edinica krv, so {to i bi se pokrile real-
nite rashodi koi gi pravi Op{tinskata  orga-
nizacija na Crven krst "Centar" - Skopje, na
poleto na krvodaritelstvoto. 

Za realizacija na seto ova, sekako }e treba i
aktivno anga`irawe na ~lenovite na
Komisijata za krvodaritelstvo, kako i
po{irokoto ~lenstvo.
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2007 2008 %

PRIHODI 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
Sopstveni prihodi 1.050.000,00 1.290.000,00 33,60
Prihodi od zakon za CKRM 2.000.000,00 2.000.000,00 52,08
Prihodi od proekti 420.000,00 550.000,00 14,29
Vkupno prihodi 3,470,000.00 3.840,000.00 100,00
RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI 1,385,000.00 1,475,000.00 38.55
MATERIJALNI RASHODI 795000.00 1055000.00 26.70
FUNKCIONALNI RASHODI 1,290,000.00 1,310,000.00 34.75
KAPITALNI RASHODI 0.00 0.00 0.00
VKUPNO RASHODI 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
RAZLIKA 0.00 0.00 0.00

P R I H O D I 2007 2008 %

Prenesen del od vi{okot na prihodite od minatata godina
Prihodi od kirii i zakupnini
Prigodi od Lokalen buxet
Prihodi od registracija vozila/Zakon za CK 2,000,000.00 2,000,000.00 52.10
Prihodi od prva pomo{ 840,000.00 960,000.00 26.00
Donacii/sponzorstva
Prihodi  od CKRM 400,000.00 450,000.00 10.44

Od proekti
Krvodariteli 400,000.00 450,000.00 10.44
Diseminacija
Fond za razvoj

Prihodi od kamati 10,000.00 30,000.00 0.90
Prihodi od ~lanarina 200,000.00 300,000.00 7.95
Vonredni prihodi 20,000.00 100,000.00 2.61
Prihodi od drugi uslugi

VKUPNO PRIHODI 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00

FINANSOV PLAN ZA 2008 GODINA 
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R A S H O D I 2007 2008 %

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI
Neto  plati 720,000.00 740,000.00 19.30
Nadomest za prevoz na vraboteni 45,000.00 50,000.00 1.30
Nadomest za hrana na vraboteni 75,000.00 80,000.00 2.10
Nadomest za godi{en odmor 45,000.00 50,000.00 1.30
Jubilejni nagradi 13,000.00 0.40
Otpreminina za penzija
Drugi nadomestoci

PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK
Pridonesi od plata na vraboteni 350,000.00 380,000.00 9.90
Personalen danok od plata 150,000.00 160,000.00 4.20
Personalen danok od nadomestoci  (dnevnici, jubilejni nagradi) 2,000.00 0.05

VKUPNO RASHODI ZA PLATI I NADOMESTI 1,385,000.00 1,475,000.00 38.55

MATERIJALNI RASHODI

POTRO[ENA ENERGIJA
Elektri~na energija
Tro{oci za voda
\ubretarina
Zatopluvawe

KOMUNIKACIJA I TRANSPORT
Po{ta 20,000.00 20,000.00 0.52
Telefon i telefaks 130,000.00 130,000.00 3.36
Internet 30,000.00 30,000.00 0.90
Gorivo 50,000.00 50,000.00 1.30
Tro{oci za registracija vozila 15,000.00 15,000.00 0.40
Drugi rashodi za transport(patarina,miewe koli, lepewe gumi) 30,000.00 30,000.00 0.90

MATERIJALI
Kancelariski materijal 150,000.00 150,000.00 3.68
Pretplata za spisanija
Materijali za AOP 50,000.00 50,000.00 1.30
Pijaloci i prehrambeni produkti  20,000.00 20,000.00 0.52
Sredstva za higiena 60,000.00 60,000.00 1.60
Izdatoci za reprezentacija 50,000.00 50,000.00 1.30
Drugi materijali

TEKOVNO ODR@UVAWE
Popravka i odr`uvawe vozila 30,000.00 30,000.00 0.90
Tro{oci za odr`uvawe oprema 50,000.00 50,000.00 1.30
Tro{oci za odr`uvawe zgrada
Odr`uvawe na softver i hardver 20,000.00 20,000.00 0.52

DRUGI  DOGOVORENI USLUGI
Advokatski honorari
Bankarska provizija 30,000.00 30,000.00 0.90
Osiguruvawe na imot 30,000.00 30,000.00 0.90
Drugi uslugi 30,000.00 30,000.00 0.90
Naemnina 260,000.00 260,000.00 5.50

VKUPNO MATERIJALNI RASHODI 795,000.00 1,055,000.00       26.70
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FUNKCIONALNI RASHODI 2007 2008 %

DEJNOSTI
Organizacija i razvoj

Sednica na Izvr{en Odbor 90,000.00 90,000.00 2.10
Sobranie na OOCK 60,000.00 60,000.00 1.60

Informirawe i komunikacija 30,000.00 30,000.00 0.90
Diseminacija 30,000.00 40,000.00 1.04
Zdravstveno - vospitna dejnost 50,000.00 50,000.00 1.30
Prva pomo{ 400,000.00 400,000.00 9.50
Krvodaritelstvo 200,000.00 200,000.00 6.97
Socijalno - humanitarna dejnost 50,000.00 50,000.00 1.30
Slu`ba barawe 40,000.00 50,000.00 1.30
Marketing 30,000.00 30,000.00 0.90
Finansii 40,000.00 40,000.00 1.04
Katastrofi 70,000.00 70,000.00 1.80
Me|unarodna sorabotka 50,000.00 50,000.00 1.30
Mladina 60,000.00 60,000.00 1.60

PRENESENI SREDSTVA
Transferi do osnovni organizacii na CK

Fond za razvoj (CKRM) 90,000.00 90,000.00 2.10
VKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI 1,290,000.00 1,310,000.00 34.75

KAPITALNI RASHODI

KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA
Kupuvawe kancelariski mebel
Kupuvawe na informati~ka i  druga oprema

KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
Kupuvawe avtomobil

OSNOVNO I SPECIJALNO ODR@UVAWE

Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti
VKUPNO KAPITALNI RASHODI 0.00 0.00 0.00

VKUPNO RASHODI 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
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OP[TINSKA ORGANIZACIJA NA 
CRVEN KRST ^AIR

1. Omasovuvawe na osnovnite i Op{tinskata organizacija na Crveniot krst 
so novi ~lenovi-volonteri, nivno upatuvawe vo su{tinata na 
dejstvuvaweto na  Crveniot krst vo sovremeni uslovi;

2. Diseminacija 
3. Obuka na ~lenovite i rezervite na edinica za odgovor pri katastrofi 
4. Proekti za preventivno i kurativno dejstvuvawe vo ramkite na 

Sovetuvali{teto  za borba protiv bolesti na zavisnosti;
5. Unapreduvawe na krvodaritelstvoto vo urbanite zaednici i mesnite 

rurarni  zaednici  so regrutirawe na krvodariteli od redot na mladite.
6. Sorabotka so drugi nevladini organizacii niz zaedni~ki proekti;
7. Pridobivawe na donatori od podra~jata na op{tinite ^air, Butel, 

^u~er-Sandevo i [uto Orizari;
8. Organizirawe na aktivnosti po povod denovite na Crveniot krst 

predvideni so kalendarot za negovata aktivnost
9. A`urirawe na kompjuterska evidencija za krvodaritelite 
10. Ustrojuvawe na kompjuterska kadrovska i evidencija na ~lenovite na 

Op{tinskata organizacija na Crveniot krst "^air" - Skopje i 
redovnosta vo pla}aweto na ~lenarinata.

11. Organizirawe na seminari i rabotilnici po dejnosti.

PRIORITETI ZA RABOTA LI^NA KARTA

Op{tini koi gi pokriva:  [uto Orizari, Butel,
^u~er Sandevo i ^air; Broj na `iteli 131.437 .
Registrirani ~lenovi so platena ~lenarina 752;
Aktivni volonteri 70; Objektot na OOCK ^air e
so povr{ina od 192 m2 (6 rabotni prostorii) i ne
e vo sopstvenost na organizacijata na Crveniot
krst (dadena na trajno koristewe). Izgraden e vo
1963 godina. Objektot ima magacinski prostor od
43 m2, no nema sopstven parking prostor. 
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DISEMINACIJA

L [ireweto na znaewata za Me|unarodnoto
dvi`ewe na Crveniot krst i Crvenata pol-
umese~ina, za ulogata i mandatot na Me|unar-
todniot komitet  na Crveniot krst, za Me|unar-
odnata federacija na dru{tvata na Crveniot
krst i Crvenata polumese~ina, za nacionalno-
to dru{tvo, osnovni principi na Crveniot
krst za sodr`inata na @enevskite konvencii
i protokoli i sodr`inata na Zakonot za
Crveniot krst na Republika Makedonija.

L Celna grupa }e bidat mladite od srednite
u~ili{ta i  studenti  koi }e se obu~at za idni
deseminatori -u~enici od osmite oddelenija
od osnovnite u~ili{ta.

L Proektot Promocija na humanitarni vred-
nosti vo Op{tinskata organizacija na
Crveniot krst "^air" - Skopje }e prodol`i so
rabota vo dvete sredni u~ili{ta i  }e bide
prodol`en vo osnovni u~ili{ta za koi }e se
formiraat tri rabotilnici.

L Nositeli na ovaa aktivnost }e bidat mla-
dite preku posebna programa.

Na socijalno-humanitaren  plan posebno vni-
manie }e mu se posveti na:

L natamo{no evidentirawe   na  licata od po -
d ra~jeto na Op{tinata koi imaat potreba za
dodeluvawe na socijalna pomo{.

L organizirawe na sobirni akcii na materi-
jalni dobra vo natura hrana, obleka, obuvki i
pari~ni sredstva ;

L organizirawe na akcija za sobirawe na  u~e -
b  nici za deca koi nemaat mo`nosti istite da
gi nabavat;

L izgotvuvawe na programi za odbele`uvawe
na aktivnostite spored kalendarot- 16
oktomvri - Denot na gladta, Nedela na gri`a
za starite lica. 

L Po povod odbele`uvaweto na ovie aktivnos-
ti }e se organizirat sobirni akcii,  poseta na
penzionerskite domovi, na invalidiziranite
lica i nivnite semejstva. 

Proekt: Mladite vo gri`a za starite
lica

Proekt: Podadena raka (Pomo{ za
hendikepiranite lica vo Republi~kiot
zavod za rehabilitacija -Topansko pole
i SEU.Idnina)

L Vo ostvaruvaweto na ovie aktivnosti }e se
vospostavi tesna sorabotka so dr`avnite
organi, so lokalnata samouprava i nevladi-
nite organizacii od op{tinite ^air, Butel,
^u~er Sandevo i [uto Orizari, donatorite od
stranstvo i finansirawe na realizacija na
konkretni proekti za re{avawe na se
pogolemiot broj na socijalni slu~ai.

SOCIJALNO-HUMANITARNI
AKTIVNOSTI

^
A

I
R



50

L anga`irawe na mladite vo humanitarni
sobirni akcii; 

L edukacija i osposobuvawe na kadri za rabota
so mladite; 

L postojano informirawe za aktivnostite na
mladite; 

L vklu~uvawe na mladite vo rabotata na tela-
ta i organite na Op{tinska organizacija  na
Crveniot krst; i aktivno vklu~uvawe na mla-
dite vo sproveduvaweto na programskite
zada~i i kalendarot na aktivnosti na Crveniot
krst; 

L odbele`uvawe na "Nedelata na mladite na
Crveniot krst" (14 -21 septemvri); 

L razmena na znaewa i iskustva so pretstavni-
ci na mladinski organizacii od zemjata i
stranstvo.

L pro{iruvawe na proektot PHV.

L Diseminacija vo osnovnite i srednite
u~ili{a.

L sporeduvawe i realizirawe na sobirni
akcii. 

ZDRAVSTVENO -
PREVENTIVNA
AKTIVNOST I
PRVA POMO[

Op{tinskata organizacija na Crveniot krst
^air  kontinuirano }e se anga`ira na: 

L {irewe na zdravstveni sodr`ini za za{ ti -
ta i unapreduvawe na zdravjeto na naseleni-
eto niz odbele`uvawe na tradicionalnite
nedeli na Crveniot krst  za borba protiv kar-
diovaskularnite bolesti, karcinomot, tuber -
ku lozata, {e}ernata bolest SIDA-ta;

L edukativna prevencija protiv tradicional-
no prisutnite zaboluvawa i  zaraznite boles -
ti;

L osnovna obuka za davawe na prva pomo{ vo
srednite i osnovnite u~ili{ta i mesnite
zaednici.

L podgotovka na ekipite za natprevari vo
u~ili{tata, op{tinata, regionot i Repu bli -
kata;

L osnovna obuka na kandidatite za voza~i  za
davawe na prva pomo{; 

AKTIVNOST NA MLADITE
Vo Op{tinskata organizacija }e prodol`at
napori me|u osnovnite nositeli na nejzinata
aktivnost da bidat mladite  . Za taa cel }e se
nastojuva da se zadr`i kontinuitet vo:

L kontinuitet pome|u koordinatorot za rabota
so mladi i mladite od terenot

L omasovuvawe na ~lenstvoto so animirawe vo
konkretni sredini; 

L o`ivuvawe na postoe~kite i formirawe
novi osnovni organizacii; 

L edukacija na podmladokot od predu ~i li{ na -
ta vozrast i osnovnite u~ili{ta so poseben
priod na priemot na prva~iwata; 

L edukacija na mladite za opasnostite od
bolestite na zavisnost   (droga, alkohol i
pu{ewe), preventiva od SIDA i drugi aktuelni
zarazni zaboluvawa;

L obuka na mladite za davawe prva pomo{ i
proverka na nivnata osposobenost preku orga-
nizirawe na natprevari; 

L organizirawe na predavawa za zna~eweto na
krvodaritelstvoto i negovoto omasovuvawe
me|u mladite i motivirawe na mladite za
dobrovolno daruvawe na krv; 
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KRVODARITELSTVO
So cel da se ostvari {to e mo`no pove}e
soglasno godi{niot plan za krvodaruvawe na
terenot na koj dejstvuva Op{tinskata organi-
zacija na Crveniot krst ^air - Skopje vo 2008
godina }e se prevzemat slednive aktivnosti:

L organizirawe na krvodaritelski akcii vrz
realen godi{en  operativen plan;

L edukacija na naselenieto so zna~aen akcent
na krvodaritelstvoto; 

L Motivirawe i strimulirawe na novi krvo-
dariteli, osobeno vo privatniot sektor;

L iznao|awe i zbogatuvawe na motivira~ki
sredstva;

L prodol`uvawe na zapo~natata sorabotka so
del od verskite zaednici i privatniot sektor
koja vo izminatata godina dade prvi~ni rezul-
tati;

L zaokru`uvawe na kompjuterska  evidencija
na  krvodariteli po krvnite grupi i  po mes-
nite zaednici;

L Op{tinskata organizacija  }e se zalaga za
dosledno po~ituvawe na pravata na krvo-
daritelite vo site sredini, kako i za orga-

L posetuvawe na seminari  za edukaciata na
kadrite {to }e gi organizira Gradskata i
Republi~kata organizacija na Crveniot krst.

L seminar za osposobuvawe na kadri  za real-
isti~no prika`uvawe na povredi; 

L nabavka na pove}e kompleti torbi~ki za
prva pomo{ {to vo momentot nedostasuvaat;

L odbele`uvawe na Svetskiot den na prvata
pomo{;

L organizirawe na lekarski pregledi za rano
otkrivawe na rakot na dojkata;

L organizirawe na akcii na merewe na krven
pritisok, {e}er vo krvta;

L organizirawe predavawa za unapreduvawe
na zdravstvenata za{tita na decata i mladite
majki na selo; 

L edukacija i trening na op{tinskata edinica
za odgovor pri katastrofi

Proekt: Sovetuvali{te za bolestite na
zavis nosta - pu{eweto, narkomanijata i
alkoholizmot.

Proekt: Rano otkrivawe na {e}er vo krvta. 

Proekt: Rano otkrivawe na rak na dojka.

nizirawe na formi na dru`ewe i aktivnost na
krvodaritelite;

L Op{tinskata organizacija }e isprati pet
deca na redovni krvodariteli od  socijalno
zagrozeni semejstva na letuvawe vo objektite
na Republi~kata organizacija na Crven krst i
Gradskata organizacija na Crven krst Skopje.
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2007 2008 %
PRIHODI 5,417,667.00 5,378,859.00
Sopstveni prihodi 3.328.538,00 3.228.859,00 60.03
Prihodi od zakon za CKRM 1.758.357,00 1.770.000,00 32,91
Prihodi od proekti 330.772,00 380.000,00 7,06
Vkupno prihodi 5,417,667.00 5,378,859.00 100,00

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI 1,280,108.00 1,295,000.00 24.08

MATERIJALNI RASHODI 967.700.00 1.077.000.00 20.02

FUNKCIONALNI RASHODI 1,923,000.00 1,832,200.00 34.06

KAPITALNI RASHODI 220,000.00 1,174,659.00 21.84

VKUPNO RASHODI 4,390,808.00 5,378,859.00 100.00

RAZLIKA 0.00

P R I H O D I

2007 2008 %

Prenesen del od vi{okot na prihodite od min. godina 661,632.00 1,026,859.00 19.09
Prihodi od kirii i zakupnini
Prigodi od Lokalen buxet
Prihodi od registracija vozila/Zakon za CK 1,758,357.00 1,770,000.00 32.91
Prihodi od prva pomo{ 2,528,000.00 2,050,000.00 38.11
Donacii/sponzorstva 45,000.00 50,000.00 0.93
Prihodi  od CKRM 182,766.00 200,000.00 3.72

Od proekti 76,666.00 100,000.00 1.86
Krvodariteli 106,100.00 110,000.00 2.05
Diseminacija
Fond za razvoj

Prihodi od kamati 5,193.00 6,000.00 0.11
Prihodi od ~lanarina 22,010.00 30,000.00 0.56
Vonredni prihodi 26,340.00 30,000.00 0.56
Prihodi od drugi uslugi 5,603.00 6,000.00 0.11

VKUPNO PRIHODI 5,417,667.00 5,378,859.00 100.00

FINANSOV PLAN ZA 2008 GODINA 
^
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R A S H O D I

RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI
PLATI I  NADOMESTOCI

2007 2008 %
Neto  plati 682,652.00 680,000.00 12.64
Nadomest za prevoz na vraboteni 34,100.00 35,000.00 0.65
Nadomest za hrana na vraboteni 74,100.00 75,000.00 1.39
Nadomest za godi{en odmor 22,200.00 25,000.00 0.46
Jubilejni nagradi
Otpreminina za penzija 30,000.00 0.56
Drugi nadomestoci

PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK

Pridonesi od plata na vraboteni 329,971.00 320,000.00 5.95
Personalen danok od plata 69,985.00 60,000.00 1.12
Personalen danok od nadomestoci (dnevnici, jubilejni nagradi) 67,100.00 70,000.00 1.30

VKUPNO RASHODI ZA PLATI I NADOMESTI 1,280,108.00 1,295,000.00 24.08

MATERIJALNI RASHODI

POTRO[ENA ENERGIJA
Elektri~na energija 132,704.00 170,000.00 3.16
Tro{oci za voda 5,357.00 10,500.00 0.20
\ubretarina 14,284.00 15,000.00 0.28
Zatopluvawe

KOMUNIKACIJA I TRANSPORT
Po{ta 17,010.00 18,000.00 0.33
Telefon i telefaks 141,406.00 160,000.00 2.97
Internet 51,150.00 60,500.00 1.12
Gorivo 48,693.00 62,000.00 1.15
Tro{oci za registracija vozila 35,000.00 40,000.00 0.74
Drugi rashodi za transport(patarina,miewe koli, lepewe gumi) 10,000.00 12,000.00 0.22

MATERIJALI
Kancelariski materijal 31,319.00 30,000.00 0.56
Pretplata za spisanija
Materijali za AOP 17,800.00 18,000.00 0.33
Pijaloci i prehrambeni produkti  8,047.00 9,000.00 0.17
Odr`uvawe i sredstva za higiena 17,203.00 16,000.00 0.30
Pomo{ti,donacii,davawa 6,194.00 7,000.00 0.13
Drugi materijali

^
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TEKOVNO ODR@UVAWE
Popravka i odr`uvawe vozila / amortizacija / 28,000.00 30,000.00 0.56
Tro{oci za odr`uvawe oprema 30,798.00 32,000.00 0.59
Tro{oci za odr`uvawe zgrada 32,480.00 33,000.00 0.61
Odr`uvawe na softver i hardver 15,000.00 18,000.00 0.33

DRUGI  DOGOVORENI USLUGI
Knigovodstveni - dr. intelektualni uslugi 81,825.00 82,000.00 1.52
Bankarska provizija 18,400.00 19,000.00 0.35
Osiguruvawe na imot 30,000.00 30,000.00 0.56
Drugi uslugi-nameneti za proekti 134,030.00 140,000.00 2.60
Dogovori za delo 61,000.00 65,000.00 1.21
VKUPNO MATERIJALNI RASHODI 967,700.00 1,077,000.00 20.02

FUNKCIONALNI RASHODI
DEJNOSTI

Organizacija i razvoj
Sednica na Izvr{en Odbor 73,462.00 74,000.00 1.38
Sobranie na OOCK 30,000.00 30,000.00 0.56

Informirawe  i komunikacii 
Diseminacija 3,360.00 5,000.00 0.09
Zdravstveno - vospitna dejnost 21,970.00 25,000.00 0.46
Prva pomo{ 892,024.00 750,000.00 13.94
Krvodaritelstvo 89,322.00 100,000.00 1.86
Socijalno - humanitarna dejnost 139,158.00 150,000.00 2.79
Kotizacija za delegati vo CKM 98,200.00 98,200.00 1.83
Marketing 20,000.00 0.37
Jubilei  i  proslavi 159,605.00 70,000.00 1.30
Katastrofi 50,000.00 0.93
Me|unarodna sorabotka 158,300.00 160,000.00 2.97
Mladina 257,599.00 300,000.00 5.58

PRENESENI SREDSTVA
Transferi do osnovni organizacii na CK
Fond za razvoj (CKRM)
VKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI 1,923,000.00 1,832,200.00 34.06

KAPITALNI RASHODI
KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA

Kupuvawe kancelariski mebel 20,000.00
Kupuvawe na informati~ka i  druga oprema 200,000.00

KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
Kupuvawe avtomobil

OSNOVNO I SPECIJALNO ODR@UVAWE
Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti 1,174,659.00 21.84
VKUPNO KAPITALNI RASHODI 220,000.00 1,174,659.00 21.84

VKUPNO RASHODI 4,390,808.00 5,378,859.00 100.00
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Predlog Buxetite na  Crveniot Krst na grad
Skopje i OO na Crven Krst  na teritorija na
grad Skopje  go otslikuva kontinuitetot na ak -
tivnostite na Crveniot Krst vo ostvaruvawe
na ambicioznite programski celi preku reali -
za cija na programskite aktivnosti.

Na planot na marketingot i iznao|awe na fon-
dovi za realizacija na istite  }e  nastojuva da
gi operacionalizira ekonomskite, materijal-
nite i ~ove~kite resursi so cel da se ostvarat
finansiski sredstva i da se afirmira organi-
zacijata.

Za ostvaruvawe na ovie programski aktivnosti
Crveniot Krst na teritorija na grad Skopje
predviduva

L Sledewe na sopstveniot  organizaciski raz -
voj i predlagawe na merki za unapreduvawe i
nadgradba
L Zaedni~ka realizacija na proekti i kam-
pawi so drugi nevladini organizacii i kom-
panii preku partnerski dogovori
L Izrabotka na atraktivni proekti i apli ka -
cii preku prijava za finansiska podr{ka na
istite
L Prodlabo~uvawe na sorabotkata so lokalna-
ta vlast i mo`nosta za koristewe na fondovi
so koi istata raspolaga
L Celosno iskoristuvawe na kapacitetite na
centrite so koi raspolaga Crveniot Krst
L Ostvaruvawe na prihodi od ~lanarina
L Ostvaruvawe na prihodi po osnov na Zakon
za Crveniot Krst
L Ostvaruvawe na prihodi od kursevi po prva
pomo{
L Prodol`uvawe so implementacija na pos-
toe~kite proekti i kampawi
L Uspe{niot Marketing i finansisko rabo te -
we na Crveniot Krst na grad Skopje zaedno so
OO CK e {irok spektar na aktivnosti so cel
obezbeduvawe na pomo{ na razli~ni grupi na
ranlivo naselenie od edna strana i uspe{na
sorabotka so donatori i partneri od druga. 

FINANSOVO I MATERIJALNO RABOTEWE NA CRVEN
KRST NA GRAD SKOPJE I OOCK NA GRAD SKOPJE
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Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit (KKQSH) është pjesë e
Shoqatës Nacionale e Kryqit të kuq të R, Maqedonisë
dhe me ate është pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare të
Kryqi të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe. KKQSH e ka
rolin kordinativ të 5(pesë) Organizatave Komunale në
teritorin e Qytetit të Shkupit (OKKK Gazi Babë, OKKK
Karposh, OKKK Qendër, OKKK Kisela Vodë, OKKK Çair.

Infrastruktura e KK të Qytetit të Shkupit ka hapsisë
për punë në sipërfaqe prej 210m2 (11 hapsira) të
ndërtuara në vitin 1980. Hapsirë për magazinë 720
m2

Qendra Strugë: me sipërfaqe 10000 m2 (32 dhoma,
10 bungallo, 3 apartmane, 1 restorant, 2 salla, 2 bara-
ka metalike, 2 zyra ). Ndërtuar në vitin 1959 me hap-
sir për magazin 50 m2.

Qendra Vodno:15000 m2 (3 paviljone, 1 ndërtes për
NJISH, 1 restoran me kuzhinë, 2 salla të vogla, 1
objekt për nikoqirin, 1 ndërtes e re, barak metalike, 1
kontenjer për stacionin shpëtues. Ndërtuar 1936.
Hapsira për magazin 100m2.

Adresa: 11Tetori 42a
tel/faks 3199-578
meil Skopje @redcross.org.mk
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Në pyetjen : Përse e kalojmë
kohën tonë të lirë  si volunter në
Kryqin e kuq? – nga disa persona e
morëm këte përgjigje:

Kur do ta lëshojmë kët botë do
të donim të dinim se kujt i kemi
takuar!

Me siguri çështja më  e rëndë-
sishme, mirpo në kët rast edhe paso-
ja me e çiltër e logjikës së  të mend-
uarit tonë , paraqet gjegjësisht , të
meduarit e gjatë me ndodhit e vetë-
vetes sonë.

Volontimi në Kryqin e kuq,
si do që ta realizojmë, sigurisht se
paraqet një provokim që na vëndon

Volunterët në Kryqin e kuq : realitet apo nevojë

në pozitën e testimit, çka mundem dhe
si do ta realizoj vetveten……..
Këto pamje në pasqyrë gjithsesi se nuk
janë të mirseardhura, por janë të nevo-
jshme

Nga ana tjetër voluntimi në
Kryqin e kuq len shenja në shpirtin e
çdo njeriu, e don apo jo! Në pamjen e
njërzve të mbushur me njerzi, senzi-
bilitet, aktivitet, njohje të nevojave të të
tjerve, ndihma për të tjerët……rezulto-
jnë më në fund me diçka që mundë të
quhet diapazon i zgjëruar për botën,
hapje e trurit që paraqet njeriun i cili
nuk shqetsohet nga ndryshimet, prob-
lemet, por është i gatshëm ti tejkaloj
ata.

Pikërisht me kët Program Kryqi i
kuq i Qytetit të Shkupit dhe
Organizatave komunale të qytetit Ju
japin një vizion të ri për vitin 2008, si
një udhëheqës të voluntimit Tuaj në
aktivitetet programore, vendi,  ku secili
mund ta gjej vetveten, që ti ngrejë ndër-
toj ata dhe vetveten.

Për atë kënaquni në kohën që e
kaloni në Kryqin e kuq, kohën kur u
ndihmoni të tjerve, kur ngritni vetëdi-
jen tuaj për një jetë më të mirë, kur e
kryeni obligimin qytetar prej një per-
soni me përgjegjësi sociale.

Sait Saiti                                   Suzana Tuneva Paunavska
Kryetar Sekretar

Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit               Kryqi i kyq i Qytetit të Shkupit

Volunterët në Kryqin e kuq : realitet apo nevojë
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PRIORITETET PËR PUNË
TË KRYQIT TË KUQ TË QYTETIT TË SHKUPIT

1. Tërheqja e volunterëve të rinj dhe stërvitja e tyre për punë në 
Kryqin e kuq;

2. Ndërtimi dhe zgjerimi i mëtutjeshëm i modelit për diseminacion
KKA PVH;

3. Ngritja e vetëdijes te nxënësit për dituri në Ndihmën e parë si 
dhe edukimin masovik përmes sistemit mësimor;

4. Stërvitje e vazhdueshme e ekipeve për përgjigje gjatë 
katastrofave;

5. Zhvillimi i pilot projekteve nga fusha e shëndetësisë - 
veprimtarisë preventive;

6. Gjetja e formave të reja për ngritjen e vetëdijes te të rinjt dhe 
ngritjen e nivelit të dhënies së gjakut;

7. Zhvillimi dhe organizimi te të rinjtë;
8. Bashkëpunimi përmes aktiviteteve projektuese të përbashkëta 

me sektorin qeveritar;
9. Ndërtimi i kapaciteteve për punë në mjediset multietnike;
10. Përforcimi i resurseve materialo-teknike;
11. Ngritja e punës përmes realizimit të aktiviteteve për sigurimin 

e mjeteve nga shërbimet dhe veprimtatitë  plotësuese;
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D - dituri
I - ide
S - simpati për Solferinon
E - e kapshme 
M- mirqenie
I - involvim i volunterëve 
N - nacionale
A - amblem
C - center(qendër)
I - informim publik
O- orvatje e të gjithëve 
N - në çdo rrethan 
I - i kapshëm

Çka është diseminacioni?

Gjatë 3500 viteve të kaluara llogaritet se vetëm
250 vite ka pasur qetësi dhe paqe univerzale.
Pasojat tragjike i kanë bërë njerëzit që të men-
dojnë se si ti zvogëlojnë dhimbjet. Pikërisht
nga kjo ide lind organizimi që ka për qëllim tu
ndihmoj njerëzve kudo në botë kur u duhet
ndihmë.

Që të njihen me organizatën, anëtarët e Kryqit
të kuq realizojn DISEMINACION që gjegjësisht

në kontekst të Kryqit të kuq do të thotë zgjerim
i diturive për lëvizjen ndërkombëtare të Kryqit
të kuq dhe Gjysmëhënën e kuqe, rolin dhe
mandatin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të
kuq, Federatën ndërkombëtare të shoqatave
nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së
kuqe dhe aktivitetet e shoqatave nacionale,
principet themelore të Lëvizjes, të Drejtën
humanitare ndërkombëtare, amblemin dhe
vlerat humane.

Përse diseminacion?

L Që të binden njerëzit, që të veprojnë në
mënyrë humane, ti respektojnë principet
humane në praktikë

L Për zgjerimin e diturive, për të Drejtën
Humanitare Ndërkombëtare
L Të respektohet amblemi
L Të përforcohet identiteti i Lëvizjes
L Të rritet imazhi për pamjen e Shoqatës
nacionale, të jetë më atraktive për partnerët e
brendshëm dhe të jashtëm

Diseminacioni për kë?

L Të punësuarit dhe volunterët si prioritet

DISEMINACIONI
L Grupet qëllimore të jashtme (arsim, medi-
ume, pushtete lokale, organizata joqeveritare,
persona ushtarak, personal medicinal dhe
opinioni i përgjithshëm

Si në 2008?

L Organizimi i ligjeratave për grupet qëllimore

L Përfshirja në kampanjë për përdorimin dhe
mbrojtjen e amblemit të Kryqit të kuq

L Pjesmarja në puntori të organizuara nga
Kryqi i kuq i R.Maqedonisë

L Organizimi i puntorisë në kuadër të projektit
Kryqi i kuq në aksion-promovimi i vlerave
humane 

L Vendosja e qendrave regjionale për zhvillim
në fushën e diseminacionit

L Sigurimin e një fondi të caktuar të orëve për
diseminim dhe licenca nga fushat tjera

L Koordinimi dhe përkrahja e OKKK-s në
aktivitetet e saja në fushën e diseminacionit
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Misioni i projektit:

Krijimin e  shoqëris interkulturore përmes pro-
movimit të kulturës së dialogut dhe vlerave të
Kryqit të kuq

Historiati

KKA PHV ishte e inicuar nga ana e Kyqit të kuq
Norvegjez në vitin 1996, ndërsa u implementua
në Maqedoni prej vitit 1998, më së pari nga
ana e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të kuq,
që më vonë në vitin 2004, projektit ti lihet në
duar Kryqit të kuq të R.Maqedonisë, gjegjësisht
Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. I njëjti është
i zgjedhur nga ana e Ministrisë së arsimit. Nga
viti i akluar projekti u bë model për diseminimin
e të rinjëve dhe është prezent në çdo
Organizatë komunale të Kryqit të kuq në terri-
torin e R.Maqedonisë.

Në strategjinë konkrete projekti vitin e kaluar u
implementua në R.Serbisë, me përkrahjen
direkte nga ana e KKA-PHV kancelarisë si dhe
nga ana e ekspertëve të KQMK nga ana
R.Maqedonisë dhe R.Serbisë. në vendin e tyre
i njejti rezultoji  me pjesmarjen e 140 të rinjëve

dhe përpunimin e 11 projekteve më të mëdha.
Përshkak të gjithë asaj që u ofrua dhe frytet
nga ajo, KKA-PHV u bë e kërkuar jo vetëm
atje, por edhe më gjërë. Hapa konkret edhe
këtë vit bëhen me R.Shqipërisë dhe
R.Bullgarisë, prezentimi i projektit vazhdon
edhe më tutje për të gjithë ata që janë të inte-
resuar.

Si të bëheni edhe ju pjesë e pro-
jektit në vitin 2007-2008?

Në çdo OKKK në datë të caktuar nga ana e
instruktorëve tanë mbahet orë mbikqyrëse në
të cilën mund të prezentoj secili që është i inte-
resuar dhe që ka 14-19 vjet. Mund të jeni
volunter i Kryqit të kuq por mund edhe të mos
jeni. Të rinjtë e zgjedhur nga ana e instrukto-
rëve tonë stërvitjen do ta kalojnë në puntorinë
dyditore në Strugë, ndërsa pjesën tjetër në
OKKK. Pas fitimit të stërvitjes keni mundësinë
e veçantë që përmes kreativitetit tuaj tu jepni
ndihmë atje ku Ju dhe Grupa juaj vlersoni se e
njejta është më e duhur. Projektet që do të jenë
të vlerësuara (që varen nga vet autorët) shkoj-
në në punëtorin finale dhe atje secili nga Ju do
të vazhdoj në Kampin veror Ndërkombëtar. Me

këtë inkuadroheni në familjen e madhe të
Kryqit të kuq dhe vazhdoni me aktivitetet tuaja
nëpër klubet që ekzistojnë pranë secilës
OKKK. Njëkohësisht projektet e punuara u pra-
nohen edhe në shkollë si pjesë e aktiviteteve
projektuese.

Dobitë personale dhe për
bashkësinë 

Gjatë vitit 2007-2008 cikli i pjesmarrësve do të
fitoj një stërvitje për Lëvizjen e Kryqit të kuq,
komunikimin si dhe përpunimin dhe dokumen-
timin e projekteve të vogla. Të njëjtit do të jenë
të nxitur që dituritë e reja të fituara ti shfrytëzo-
jnë për përgatitjen  e projekteve të bashkësisë
në të cilën jetojnë. Për të rinjtë kjo është
mundësi të bëjnë diçka për të ndryshuar mje-
disin në të cilin jetojnë duke ngritur vetveten në
personalitet të pjekur dhe të ndërgjegjshëm.
Për organizatën komunale kjo është mundësi
që të tërheq volunter të rinj dhe ti mbaj të vjetrit,
duke i rritur aktivitetet e organizatës së tyre dhe
duke e bërë organizatën më tërheqëse për të
rinjtë si dhe stërvitje plotësuese për desimina-
torët plotësues ose për të zgjedhurit e rinj nga
OKKK. Deri më tani, të rinjtë kanë punuar 209

KRYQI I KUQ NË AKSION-PROMOVIMI I VLERAVE HUMANE
S
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Të rinjtë janë forcë lëvizëse në Kryqin e kuq,
ata kontribojnë në të gjitha fushat për punë, por
me zhvillimin e njësisë për të rinjë në disa vite
të kaluara u krijuan kushte për ndërtimin e
kapaciteteve për realizimin e disa aktiviteteve
që u zhvilluan nga ana e të rinjëve sipas prin-
cipit ,,nga ideja në realizim”.

Aksionet tubuese

L Në kuadër të aktiviteteve kalendarike për
shënimin e ditës së solidaritetit, ditës të të urit-
urve,  Festave të vitit të Ri e tjerë;

L Aksioni ,, Shtëpi për të gjithë” mbledhjen e
mobiljeve dhe orendive shtëpiake dhe donimin
e tyre për skamnorët.

L Aksioni ,, Për ditë të suksesshme dhe të
lumtura shkollore” përmes aktiviteteve të
ndryshme me mbledhjen e mjeteve materiale
dhe finansiare do të ndikohet në përmirësimin
e kushteve në shkolla të cilat janë në gjendje të
rëndë.

L Zbavitje me karakter humanitar.

L Të rinjtë përskaj aktiviteteve me të cilat
mblidhen mjete finasiare dhe materiale për tu

TË RINJT
ndihmuar atyre që  kanë nevojë, do të organi-
zojne aktivitete për resocializim dhe edukim të
më shumë grupeve.

L Ekskursion të fëmijëve të familjeve të
rezikuara.

L Takime të vazhdueshme dha aktivitete të
përbashkëta me persona  që kanë pengesa
intelektuale 

L Vizita e shtëpive të pleqve dhe aktivitetet  me
personat në moshë 

Projekt

Të rinjtë dhe Bon -Ton  kultura
ndaj pesonave me hendikep

Ngritja e vetëdijes te të rinjtë për personat me
hendikep si çështje njerëzore është e drejta e të
kuptuarit për kompaktësinë dhe barierat në pro-
cesin e zvoglimit të përjashtimit social  të tyre.

Përmes ngritjes dhe mirëkuptimit të të
hendikepuarve këtë çështje njerëzore është e drej-
ta e të kuptuarit për kompaktësinë dhe barierat në
procesin e zvoglimit të përjashtimit social  të tyre.

Përmes ngritjes dhe mirëkuptimit të të
hendikepuarve këtë si çështje ndaj të hendi ke pu -
arve, është që të kemi  mirkuptim për barierat që
dalin nga  percepcioni ynë  dhe rrethi nga ana

projekte të vogla individuale dhe kolektive.
Qëllimet e strategjisë KKA-PHV
për vitin 2008 janë:

L Lidhshmërija e programit KKA-PHV me
shkollat dhe me OKKK
L Lidhshmërija për diseminacion me aktivitetet
humanitare përmes punimit të projekteve të
vogla për mirëqenie të bashkësisë
L Përforcimi i formatit të ri për punë me të rin-
jët  në OKKK  si dhe rritjen e numrit të volun-
terëve në të gjitha OKKK-t që rezulton me një
klub të rinjësh në çdo OKKK
L Promovimi i diturive aktive si dhe qasja
aktive ndaj jetës (nga teorija në praksë)
L Promovimi i kulturës dhe dialogut me qëllim
të krijimit të shoqërisë interkulturore

Aktivitetet për v. 2007/2008
L Një punëtori përgaditore për KKA- PVH
kolegium 
L Orë mbikqyrse për volonterët egzistues dhe
potencial në OKKK
L 4 puntori me OKKK ( stërvitje për disemina-
tor dhe volunter) 
L Përpunimi i projekteve nga ana e pjes-
marësve
L Procesi i selektimit të projekteve dhe një
punëtori përgaditore me KKA-PVH      kolegium
për të njëjtin qëllim
L Punëtori finale 
L ampi veror Ndërkombëtar
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Dhurmi i gjakut si segment nga puna e Kryqit të
kuq të Qytetit të Shkupit ka qëllim final ngritjen
dhe  plotësimin e nevojave  me gjak dhe produk-
tet e gjakut në teritorin e Qytetit të Shkupit. 

Gjatë vitit të kaluar lëvizëm në kahje të pro-
movimit të dhurimit të gjakut në realizimin e
aktiviteteve programore përmes aktiviteteve të
ndryshme, në rrolin e koordinatorit dhe  promo-
torit  të dhurimit të gjakut.

Edhe këtë vit  duke marë parasysh nivelin
ekonomik dhe social të shoqërisë tonë planifiko-
jmë aktivitete dhe përgatitje të programit të
posaçëm  për ngritjen e dhurimit të gjakut në
nivelin e Qytetit të Shkupit.

Angazhimi i KQ të Qytetit të Shkupit në
fushën e dhurimit të gjakut është pjesë e
aktiviteteve konkrete që janë të përcaktuara me
Program për organizimin dhe zhvillimin e dhurim-
it të gjakut në vendin tonë. Gjithashtu prioritet
është edhe vendosja dhe ngritja e vetëdijes te të
rinjtë për nevojën që aktivisht të përfshihen në
dhurimin e gjakut dhe motivimin që të vazhdojnë
në mënyrë humane  te dhuruesit e shumëfishtë. 

DHURMI I GJAKUT 
tjetër tu mundësojmë personave me hen dikep që
të jenë pjesë e rrjedhave sho që rore.

Që të mund ti tejkalojmë paragjykimet tona
është e patjetërsueshme ta kuptujmë hendi ke pin,
ti kuptojmë barierat për ti tejkaluar para gjy kimet të
cilat kolektivisht ndikojnë që një katego ri qytetare
të jetë nën shenjën e ,,të padukshm es “. Të rinjtë
dhe Kryqi i kuq planifikon të re ali zon disa aktivitete
në kuadër të projektit  gjashtmujor që do të kontri-
boj në arritjen e këtyre qëlli me ve.

Të rinjtë planifikojnë  aktivitete në fushën e
veprimtarive shëndetsore – preventive për shën-
imin e Javës  për të sëmurit e sëmundjeve kardio-
vaskulare, Java e higjienës, java e luftës kundër
sidës dhe Java e luftës kundër kancerit.

Proekti dashuro me kujdes, jeto
sigurtë

Edukimi dhe ngritja e vetëdijes te të rinjtë për
seksualitet të shëndetshëm dhe të siguritë.

Sipas të dhënave nga Strategjia  për HIV/SIDA
2003 – 2006 në Maqendoni trendi i HIV/SIDA
është në rrtije e sipër; vetën në vitin 2006 numri i
HIV-t pozitiv në Maqedoni është ritur për 80% .
Edhe pse në këtë fushë punohet vazhdimisht, të
dhënat tregojnë se ëshë e nevojshme intesifikimi
dhe zgjerimi i rrjetit që kemi në disponim që të
mbahet nën kontrollë zgjerimi i SIDËS-s.

Kryqi i kuq do të punojë në këtë fushë në
vitin 2008 përmes pjesëmarjes aktive të të rinjëve

në zgjerimin dhe pengimin e HIV virusit  me
edukimet  dhe shkëmbim të diturive.

Në bashkëpunim me Kuvendin e Qytetit
të Shkupit në periudhën prej 15.01.2008 deri më
15.05.2008 Klubi i të rinjëve të Qytetit të Shkupit
do të organizoj proektin Dashuro me kujdes, Jeto
sigurt! – seksualitet i shëndoshë dhe i sigurtë te
të rinjtë.

Qëllimi i Projektit: Edukimi dhe ngritja e vetëdi-
jes te qytetarët me aksent të posaçëm për të rin-
jtë për seksualitet të shëndoshë dhe të sigurtë.
Një  grup i ngushtë qëllimor me të rinjë e moshës
prej 14-24 vjet.

Grup qëllimor më i gjerë përfshin prindërit ,
punëtorët e arsimit, mediumet dhe opinionin e
gjërë.

Bashkohu me ne, bëhu mik i
humanitetit!

L Në peridhën prej Janarit 2008 deri në Maj 2008
Klubi i të rinjëve do të realizoj aktivitet i cili përf-
shin mënyrën e tërheqjes së të rinjëve volonter
dhe aktivizimin e tyre në Kryqin e kuq.

Qëllimi: Rritja e numrit të volunterëve aktiv, të
gatshëm që në mënyrë të suksesshme dhe kual-
itative të realizojnë projekte të orientuara në
mirëqenien e bashkësisë si dhe prezentimin e
organizatës me një imazh sa më të mirë.
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Aktivitetet e  planifikuara për
promovimin  dhe zhvillimin e
dhurimit të gjakut për vitin 2008
janë: 

L Përgaditja e Planit integral vjetor për  aksionet
e dhurimit të gjakut për vitin 2008

L Përgaditja dhe organizimi i Aksioneve tradi-
cionale  për dhurim të gjakut në Kryqin e kuq të
Qytetit të Shkupit më 26 korrik dhe 13 nëntor

L Shkëmbimi i përvojave dhe ideve me shoqatat
nacionale dhe organizatat e qytetit  si kampanjë e
përhershme për ngritjen e dhurimit të gjakut 

L Vazhdimi i bashkëpunimit me Panairin e
Shkupit dhe organizimin e rregullt të dhurimit të
gjakut gjatë ditëve kur do të ketë manifestime të
panairit. Në këtë  drejtim janë planifikuar më
shumë materiale informative-propaganduese lid-
hur me punën e shtëpizës

L Bashskëpunim aktiv me mediat të emitimit të
TV spotit për promovimin dhe ngritjen e dhurimit
të gjakut

L Përgaditja dhe shtypja e materialeve për

motivimin e të rinjtëve si dhurues të gjakut dhe
distribuimet e  tyre nëpër shkolla në mbarë
Qytetin e Shkupit. E njëjta do të zhvillohet në
koordinim me OKKK të Qytetit të Shkupit

L Përgaditja ideore dhe përpunimi i maskotës do
të jetë pjesë përcjellëse e të  gjitha aksioneve të
dhurimit të gjakut që do të organizohen me
kalimtarët e shumtë. (Pamja e maskotës është
pika e gjakut e animuar Bob Drob e pranuar nga
më shumë shoqata nacionale) 

L Përforcimi i bashkëpunimit me OKKK të Qytetit
të Shkupit si dhe angazhimi i tyre në teren për
edukimin e popullatës për  dhurim të gjakut. E
njëta  do të paraprijë me pyetsor për zgjedhjen e
metodës për  mbledhjen e të dhënave .

L Ndarja e mirënjohjeve dhe dhuratave për per-
sonat më të suksesshëm,  entet, OKKK në
fushën e promovimit dhe zhvillimit të dhurimit të
gjakut në territorin e Qytetit të Shkupit.
Angazhimi  në fushën e dhurimit të gjakut edhe
këtë vit do të jetë  në arritjen e qëllimit – të depër-
tohet në opinionin e gjerë dhe të prishen barierat
përmes aktit human të dhurimit të gjakut  që do
të shpije deri te bashkëpunimi dhe përkrahja kur
do të jetë e nevojshme.  

Trendi i botës në veprimtaritë shëndetsore pre-

ventive  përputhet me qëllimin kryesor të Kryqit të

kuq të Qytetit të Shkupit, që  don të thotë  pre-

vencë shëndetsore dhe edukative.

Për shkak të nevojës nga mjetet finasiare për

shërimin e disa sëmundjeve  sot më shumë prior-

itet i jepet veprimtarisë preventive.

Në edukimin e popullatës për sëmundjet

prezente në shoqërinë tonë  janë arritur rezultate

të mëdha. Qëllimet e përgjithshme të Kryqit të

kuq janë pikërisht veprimtari shëndetsore- pre-

ventive, rruajtja dhe ngritja e shëndetit si dhe

ngritja e kulturës shëndetsore dhe popullata.

Aktivitet e planifikuara nga fusha
e preventivës shëndetsore dhe
edukimit për vitin 2008 janë: 

VEPRIMTARIA
SHËNDETSORE

PREVENTIVE
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Kahjet kah zhvillohet Ndihma e parë për organi-
zatën tonë është udhërëfim se ajo e ka gjetur
vendin e sajë në aktivitetet e përgjithshme. Ajo
është pjesë përbërëse e popullatës dhe njohja e
saj paraqitet si prioritet. Fatkeqësitë nuk kërkojnë
as kohë as vend.  Veprimi me kohë  në dhënien
e ndihmës së parë  paraqet faktorë të rëndë-
sishëm në rastet e fatkeqësisë nga të gjitha fak-
torët tjerë të çfardo natyre.

L Bashskëpunimi me Qendrën e Kryqit të kuq në
RM për realizimin e stërvitjes për Ndihmën e parë
për të punësuarit në ndërmarje, institucione,
dikastere prodhuese

L Inplementimi i kampanjës për Ndihmën e parë
me të gjitha aktivitetet përcjellëse dhe pro-
movimin e saj për tu pranuar nga opinioni.

L Inplementimi i proektit për Ndihmën e parë në
foshnjore me të cilin do të përfshihen fëmijët dhe
kuadri për kujdesjen dhe edukimin e fëmijëve

L Përgatitja e materialit edukativ e adaptuar  për
nevojat e stërvitjes të qytetarëve për NP 

L Përgaditja e programës për punë me ekipë  e
cila do të na përfaqësoj në  Gara për Ndihmën e
parë në qytetet  kryesore në vendet e Evropës
juglindore në Slloveni

L Organizimi i manifestimit qendror dhe
aktiviteteve tjera në kuadër të shënimit të ditës
botërore të NP.

NDIHMA E PARË
L Shënimi i aktiviteteve tradicionale në për-
puthshmëri me kalendarin e KQ në RM

L Organizimin e tubimeve tematike  të kushtuara
stileve shëndetsore të jetës mjedisit  jetësor të
shëndetshëm, preventivë nga sëmundjet
bashkëkohore gjatë të jetuarit

L Bashkëpunimi me Institutin për tuberkulozë
dhe  sëmundjet të mushkërive si dhe organizimi i
aktiviteteve për luftë kundër tuberkulozës në
bashkëpunim me KQ në RM 

L Bashkëpunimi me entet shëndetësore në nivel
të Qytetit të Shkupit për shkak të njohjes me
nevojat shëndetsore të njerëzve.

L Përgaditja e mjeteve bashkëkohore kualitative
shëndetsore  (në shkolla, foshnjore-përgaditjen e
librave, CD të cilat kanë karaktere edukative,
duke përfshirë sëmundjet, informatë të shkurtë
për ta, preventivë nga ata, ushqimi i shëndoshë,
jetë e shëndoshë , sport etj).

L Kontribut nga fusha e preventivës shëndetsore
dhe edukimit në revista, Dimenzioni i Ri, Revistë
e KQ në Qytetin e Shkupit si dhe Vebfaqja e KQ
në Qytetin e Shkupit

L Këshillimore psikologjike 

L Informimi i opinionit të gjerë për aktivitetet për
preventivë shëndetsore dhe edukimin në  Kryqin
e kuq përmes mjeteve publike dhe mediumeve

L Bashkëpunimi me organizatat tjera joqever-
itare në aktivitetet shëndetsore  preventive

L Java e shëndetit të dhëmbëve: bashkëpunimi i
fakultetit stomatologjik me angazhimin e studen-
tëve të vitit të fundit të cilët sipas programit mësi-
mor duhet të ligjeroj stomatologji preventive
nëpër foshnjore

L Me realizimin e aktiviteteve të para para në të
ardhmen mbesin subjekt aktiv në sferën e shën-
detsisë preventive, për punë në të gjitha struktu-
rat e popullatës dhe fushat ku ka nevoj për kapa-
ciatetet tona

L Mes prioriteteve të organizatës botërore shën-
detësisë dhe politikës për shëndetin për shekullin
21  si më e rëndësishme llogaritet: përgjegjësia e
shoqërisë për edukim shëndetsor të popullatës,
partneritet  me më shumë shoqata dhe rregulla
ligjore.Me realizimin e programës  shëndetsore
zgjerohet kultura shëndetsore e të gjithë qyte-
tarëve, posaçërisht e fëmijëve dhe të rinjëve.
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Katastrofat  e natyrës dhe katastrofat e shkaktu-
ara nga njeriu janë të shpeshta. Kryqi i kuq i
Qytetit të Shkupit intensivisht  do të punoj në  për-
gatitjen dhe aftësimin  e organizatave komunale
të Kryqit të kuq  për veprim në rast katastrofe.
Gjatë vitit 2008 do të meren këto aktivitete:

L Edukimi i ekipeve, aftësimi dhe paisja me mjete
personale dhe kolektive për përballje me katas-
trofa  në Qytetin e Shkupit

L Në bazë të planeve të organizatave komunale
për vlerësim të rreziqeve individuale dhe resurse-
ve ekzistuese  do të azhurohet Data bazë e të
dhënave. 

L Me edukimin e qytetarëve posaçërisht të të rin-
jëve do të punohet në ngritjen  e vetëdijes të qyte-
tarët për përballje me  pasojat e katastrofave

L Ndërtimi i mekanizmave efikase  për veprim
efikas gjatë katastrofave. organizatat komunale
të Kryqit të kuq duhet të kenë ekipe të afta për ve -
pri m gjatë  këtyre gjendjeve,  udhëheqje dhe
koor dinim të aktiviteteve, resurse materiale dhe
nje rëzore, plane të definuara  të cilat   do ti defi-
nojnë përgjegjësitë kryesore të të gjithë përbë rë -

sve (vetqeverisja lokale dhe organizatat joqever-
itare).
L Përgaditja e hartës për katastrofat e mund-
shme, si të natyrës ashtu edhe ato të shkaktuara
nga vetë njeriu në teritorin e Qytetit të Shkupit.

L Sigurimi i të mirave materiale si rezerva për
përgjigjje gjatë katastrofave dhe mirëmbajtjen e
tyre 

Formimi i Mini qendrës për informim dhe koor-
dinim të aktiviteteve në planin e përgatitjes dhe
veprimit gjatë katastrofave në Kryqin e kuq në
Shkup

STACIONI SHPËTUES
MALOR VODNO

Afatësimi i kuadrove për punë dhe modernizimi i
paisjeve të stacionit.

Me qendrën Vodno  në afërsi të Stacionit
shpëtues do të ndërtohet karpë për  shpëtim.

Në  plan është hapja e një stacioni shpëtues ne
Matkë dhe Karaxhicë.

Aktivitete:

O Ofrimi i Ndihmës së parë, 

O Transporti deri te ambulanta më e afërt, 

O Markimi i patekave 

O Dhënja e  këshillave për sjellje  në mal

NJËSIA PËR PËRGJIGJIGJE
GJATË KATASTROFAVE

L Segment i rëndësishëm në realizimin e një
pjese nga Programi për përgatitjen dhe veprim
gjatë katastrofave është  Njësia për përgjigje
gjatë katastrofave e Kryqit të kuq të Republikës
së Maqedonisë

L Për punë administrativo- teknike lidhur me
stërvitjet, aktivitetet në teren dhe mirëmbajtjen e
mjeteve materialo-teknike është  i obliguar Kryqi i
kuq i Qytetit  të Shkupit

L Për këtë qëllim me rëndësi të madhe është
zgjerimi i volunterëve të rinjë në nivel të qytetit të

PËRGADITJA DHE  VEPRIMI GJATË KATASTROFAVE
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Gjat vitit 2008 në punën e Kryqit të kuq të qytetit

të Shkupit do të vendosen novitete dhe aktu-

alitete të cilat edhe më tutje do të barten deri te të

gjithë kategoritë që kanë nevojë dhe për nevojat

reale në teren. Prioritet i punës sonë edhe më

tutje mbetet verpimi me kohë dhe transparenca e

të gjitha noviteteve në punën tonë. Me këtë, edhe

këtë vit mbesim të hapur për bashkpunim me të

gjitha subjketet që na rrethojnë me mundësi të

shkëmbimit të ideve dhe përvojave. Gjatë vitit

2008 në fushën e informimit do të fokusohemi në

përfshirjen në kohë me informata në të gjitha

fushat e veprimit të Kryqit të kuq të Qytetit të

Shkupit.

Aktivitet që planifikohen të reali-
zohen në vitin 2008 

L Botimi i gazetës të titulluar Dimenzioni i ri –
magazinë humane shoqërore. Aty do të  përmba-
hen të gjitha aktivitetet dhe aksionet që i realizon
Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit, organizatat komu-
nale të Kryqit të kuq, si dhe informata  për  ndod-
hitë shoqërore në vendin tonë.  I njëjti planifiko-
het të del  katër herë në vit.

INFORMIMI
L Promovimi i të gjitha kampanjave dhe
aktiviteteve që janë realizuar gjatë vitit.

L Bashkëpunim aktiv me mediumet e shkruara
përmes  depërtimit të informatave dhe ftesa për
pjesëmarjen në ngjarje, ndodhi.

L Bashkëpunim aktiv  me mjetet e informimit (TV
dhe Radio programe),  viziata  në emisione
informative  dhe kontaktive, kontakte me
Redaktorë të programeve për mundësitë e ven-
dosjes  së një bloku të rregullt për aktualitetet dhe
punën e KQ në Qytetin e Shkupit.

L Azhurimin në vazhdimësi të Vepfaqes,  rrjed-
hën e informatave nëpërmjet rrugës elektronike.
L Arkivimin e të gjitha shkrimeve, stative dhe
temave lidhur me punën e e Kryqit të kuq të
Qytetit të Shkupit sipas muajve dhe trans-
parencën e tyre.

L Rrjedhë e përhershme për të gjitha rregullat  që
na rrethojnë dhe ndjekjen e noviteteve në  fusha
të ndryshme të jetës humanitaro shoqëroro të
qytetit  tonë.

L Aktivitetet në këtë fushë do të rrjedhin në
mënyrë permanente  gjatë tërë vitit, me akcent të
veçantë  do të jenë kampanjat dhe aktivitetet
kalendarike  të cilat e shënojnë vitin.

Shkupit në 5 organizatat komunale të Kryqit të
kuq, formimin e ekipeve nga 10 anëtar dhe
zëvendësat e tyre. Të përfshirë do të jenë  OK e
KQ Karposh, OK e KQ Kisaella Vodë, OK e KQ
Qendër, OK e KQ Gazi Babë, OK e KQ Çair..
Kështu që numri i anëtarëve të aftësuar i njësivë
komunale për veprim gjatë katastrofave do të
rritet për 50 anëtar aktiv dhe 15 rezervë.

Aktivitetet: Edukimi i ekipeve për:

O dhënien e ndihmës së parë dhe transportin

O përkrahje psikologjike

O punë logjistike

O ndjekjen dhe veprimin me shema të ndryshuara 

gjat reziqeve

O ndërtimin e mekanizmave efikase për veprim 

gjat katastrofave

O ngritjen e vetëdijes te opinioni dhe edukimin 

publik

O zvoglimin dhe kalimin e pasojave nga 

katastrofat
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Veprimtaria socialo humanitare  e Kryqit të kuq të

Qytetit të Shkupit do të orientohet në  përballjen

e zvoglimit  të prekshmërisë të popullatës në

qytetin tonë. E njëjta do të  arrihet përmes për-

forcimit të kapaciteteve të organizatës komuna të

Kryqit të kuq.

Gjatë  vitit 2008 do të realizohen
këto aktivitete

L Përmes takimeve punuese do të koordinohen

aktivitetet e organizatës komunale

L Bashkëpunimi me organizatat qeveritare dhe

joqeveritare për realizimin e aktiviteteve më të

mëdha  humanitare në qytet

L Përfshirja në kampanjën për shënimin e 16

Tetorit, Ditën  e të uritërve.

VEPRIMTARIA
SOCIALO
HUMANITARE L Përfshirja dhe dhënia e ndihmës konkrete për

realizimin e Projektit Zhvillimi i përbashkët i

bashkësisë në Komunat e Qytetit të Shkupit

L Në bazë të drejtimeve të Kryqit të kuq të

Maqedonisë dhe në bashkëpunim me Pushtetin

lokal do të ndërtohet strategji me organizatat

komunale të Kryqit të kuq për ngritjen e vetëdijes

te qytetarët për mbrojtje nga tregtia me njerëz

dhe veprimi me viktimat nga tregtia me njerëz.

L Hapja e punktit për ata që nuk kanë shtëpi, ofri-

mi i ndihmës higjienike dhe shëndetsore  për këta

persona. Koordinimi i aktiviteteve programore të

organizatave komunale gjatë shënimit të Javëve

tradicionale  e Kryqit të kuq të Maqedonisë.

L Përmes ngritjes së Fondeve sigurimin e

mundësive materiale për popullatën e prekur.

L Edukimin e volunterëve posaçërisht të të rin-

jëve për  punë vullnetare sociale 

Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit si partner i
Komesariatit  të Lartë për refugjatë pranë
Organizatës së Kombeve të Bashkuara
(UNHCR-zyra Shkup) në përputhshmëri me ligjin
për azilkërkuesit (qershor 2003 ) gjatë vitit 2008
vazhdon me inplementimin e proektit: Ndihmë  në
asistencë shëndetsore dhe logjistike  për
ikanakët në Republikën e Maqedonisë. Numri i
personave përfundimisht në Gusht 2007 arrinte
1907.

L Mbrojtja primare shëndetsore e cila do të bëhet
përmes ambulantave të Kryqit të kuq në Qytetin e
Shkupit në lagjet Shuto Orizari dhe
Autokomandë.

L Furnizimi dhe distribuimi i ilaçeve për nevojat
rrjedhëse të projektit 

L Niveli sekondar dhe tercial shëndetsor për
mbrojtjen e azilkërkuesve i realizuar në
bashkëpunim me shtëpitë  e shëndetit, polik-
linikat si dhe në qendrën klinike.

MBROJTJA
SHËNDETSORE E
AZIL KËRKUESVE
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L Asistencë logjike në pjesën e distribuimit të
ndihmës humanitare për persona me interes.

L Mbrojtja shëndetsore preventive dhe edukimi
(për sëmundje ngjitse, shëndet reproduktiv ) e
azilkërkuesve si popullatë e prekur në
bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë.

L Repatricimi i personave me interes 

L Stërvitja profesionale  për 400 azilkërkues në
bashkëpunim me Universitetin e punëtorëve
,,Koço Racin”.

L Inofmormimi dhe edukimi për mënyrat e pre-
vencës dhe bartjes së HIV infekcionit me qëllim
që të zvoglohet  shkalla e diskriminimit te azil
kërkuesit.
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Të dhënat nga tabela tegojnë se kraha-
suar me vitin e kaluar numri i kontrollimeve
nga ana e Ambulantave në Shuto Orizare
dhe Autokomandë tregojnë zvoglimin e
trendit të vizitave në ambulantat tona. Për
shkak të këtyre të dhënave në vitin 2008

mbrojtja  Primare  Shëndetsore e ikana kë -
ve në Republikën e Maqedonisë do të
vazhdoj ta ndjek këtë parametër dhe
aktivitetet e saja do t`ia  porshtat të njëjtit.

Në vitin 2008 për të rritur efikasitetin në
pjesën e distribuimit të barërave, krahasuar
me vitin e ardhshëm do të mundohemi që
ta rrisim numrin e sasisë së barërave, me
qëllim që t’u dalim ndihmë  nevojave të
kësaj kategorie të  njerëzve.
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2007 2008 %

TË ARDHURA 27,411,918.00 30,000,534.00

Te hyra e vet 13.297.263,00 12.147.214,00 40,49
Te hyra prej Ligjit e Kryqit e Kuq 2.500.000,00 2.500.000,00 8,33
Te hyra prej projekte 11.614.655,00 15.353.320,00 51,18
Te hyra prej te gjithe 27,411,918.00 30,000,534.00 100,00

TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENZIME 2,639,130.00 2,827,170.00 9.42
TË DALURA MATERIALE 3867000.00 4,815,000.00      16.05
TË DALURA FUNKSIONALE 20,825,788.00 22,298,364.00 74.33
TË DALURA KAPITALE 80,000.00 60,000.00 0.20

GJITHSEJT TË DALURA 27,411,918.00 30,000,534.00 100.00

DALLIMI 0.00 0.00

TË ARDHURA
TË ARDHURA 2007 2008 %

Pjesa e bartur  e tepricave të të ardhurave nga viti i kaluar 0.00
Të ardhura nga qiraja dhe qesimi 0.00 420,000.00 1.40
Të ardhura nga Buxheti lokal 0.00
Të ardhura nga regjistrimi i veturave /Ligji për KQ 2,500,000.00 2,500,000.00 8.33
Të ardhura nga Kryqi i kuq 0.00
Donacione/sponzorime (revista, solidaritet) 0.00 370,000.00 1.23
Të ardhura nga KQRM/OKKK 229,000.00 204,000.00 0.66
Nga projekti, të rinjtë 1,300,000.00 700,000.00 2.26
Nga projektet tjera 1,000,000.00 1,540,000.00 5.13
UNHCR 7,800,000.00 10,000,000.00 33.33
UNHCR- projekte plotësuese 0.00 1,000,000.00 3.33
PVH- KQMK 1,285,655.00 1,539,320.00 5.13
PVH vetanake – të siguruara nga  KQ norvegjez 857,263.00 822,214.00 2.74
Të ardhura nga kamata 0.00 5,000.00 0.02
Të ardhura nga kurset-ndihma e parë 100,000.00 300,000.00 1.00
Të ardhura  të jashtëzakonshme 540,000.00 600,000.00 2.00

të ardhura – Strugë 10,000,000.00 10,000,000.00 33.33

Gjithsejt të ardhura 25,611,918.00 30,000,534.00 100.00

BUXHETI I KRYQIT TË KUQ TË QYTETIT TË SHKUPIT PËR VITIN 2008
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Sqarim :
Harxhimet e planifikuara për rrogë për vitin 2008 arrinë 9,42 %
Harxhimet materiale 16,05% 
Harxhimet e planifikuara për funksion arrinë 74,33%
Harxhimet Kapitale  0,20%
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TË DALURA
TË DALURA  PËR RROGA DHE KOMPENZIME

RROGA DHE KONPENZIME 2007 2008 %

Neto rroga 1,424,268.00 1,775,640.00 5.92
Kompenzim për rrugë dhe të punësuarit 96,000.00 22,000.00 0.07
Kompenzim për ushqim  për të punësuarit 217,800.00 110,000.00 0.37
O Konpenzim për pushim vjetor 48,000.00 47,500.00 0.16
O Dhurata jubilare 14,000.00 16,000.00 0.05
O Përgatitje për penzion 42,000.00

Kompensime tjera 0.00

KONTRIBUTET PËR RROGA DHE  TATIM PERSONAL
Kontributet për rroga të të punësuarve 593,508.00 678,275.00 2.26
Tatim personal nga rroga 201,084.00 175,573.00 0.59
T. personal nga kom. (mëditje, dhurata jubilare) 2,470.00 2,182.00 0.01
GJITHSEJ TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENZIME 2,639,130.00 2,827,170.00 9.42

TË DALURA MATERIALE – ENERGJI E HARXHUAR

Harxhime për pjesëmarje në  shpenzimet në DHO-SKOPJE 300,000.00 300,000.00 1.00
O Energji elektrike Strugë 600,000.00 700,000.00 2.33
O Energji elektrike Vodno 500,000.00 600,000.00 2.00
O Harxhimet për ujë Strugë 300,000.00 300,000.00 1.00
O Mbeturina Strugë 70,000.00 70,000.00 0.23
O Nxemja – karborante – Strugë 0.00 100,000.00 0.33

KOMUNIKACIONI DHE TRANSPORTI
Posta 40,000.00 60,000.00 0.20
O Telefon dhe telefaks –Shkup 250,000.00 360,000.00 1.20
O Telefon dhe telefaks-Strugë 60,000.00 60,000.00 0.20
O Telefon dhe telefaks – Vodno 25,000.00 25,000.00 0.08
O Internet 80,000.00

Karborante 250,000.00 250,000.00 0.83
O Harxhime për regjistrimin e veturave 60,000.00 70,000.00 0.23
O Të dalura tjera për transport (rrugë, larje veturash, ngjitja e gomave) 25,000.00 30,000.00 0.10

MATERIALE
Material për zyra 150,000.00 180,000.00 0.60
Parapagesa për revista 17,000.00 20,000.00 0.07
Materiale për  MTN 50,000.00 50,000.00 0.17
Pjie dhe produkte ushqimore 100,000.00 150,000.00 0.50
Mjete për higjienë 50,000.00 60,000.00 0.20
Harxhime  për reprezentacion dhe materiale tjera 50,000.00 100,000.00 0.33
Shërbimet tjera 50,000.00 50,000.00 0.17

MIRËMBAJTJA RRJEDHËSE
Ndreqja dhe mirëmbajtja e veturave 50,000.00 50,000.00 0.17
Harxhimet për mirëmbajtjet e paisjeve 50,000.00 50,000.00 0.17
Harxhimet për mirëmbajtjen e ndërtesave 30,000.00 50,000.00 0.17
Harxhimet për AZ aparate 65,000.00 40,000.00 0.13
Mirëmbajtja e SOFTVERIT dhe HARDVERIT 20,000.00 25,000.00 0.08
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MARVESHJE TJERA TË KONTRAKTUARA 2007 2008 %
Honorare i avokateve 85,000.00 85,000.00 0.28
Provizion bankar 40,000.00 60,000.00 0.20
Sigurimi i pronës 100,000.00 100,000.00 0.33
Shërbimet tjera 400,000.00 820,000.00 2.73
Qiraja 0.00
GJITHSEJT TË DALURA MATERIALE 3,867,000.00 4,815,000.00 16.05
TË DALURA FUNKSIONALE
VEPRIMTARI

Organizimi dhe zhvillimi 0.00
O Seanca e  Këshillit Ekzekutiv 100,000.00 100,000.00 0.33
O Kuvendi i OKKK 30,000.00 30,000.00 0.10
Informimi dhe komunikimi 30,000.00 30,000.00 0.10
Diseminacioni 30,000.00 30,000.00 0.10
Veprimtaria shëndetsore edukative 100,000.00 100,000.00 0.33
Ndihma e parë 30,000.00 90,000.00 0.30
Dhurimi i gjakut 90,000.00 100,000.00 0.33
Veprimtaria socialo humanitare 100,000.00 100,000.00 0.33
Shërbimi kërkesa 0.00
Marketing 30,000.00 20,000.00 0.07
Finansat 30,000.00 30,000.00 0.10
Katastrofa 468,000.00 940,000.00 3.13
Bashkëpunim Ndërkombëtar 1,000,000.00 730,000.00 2.43
Udhëtim jashtë vendit 100,000.00 100,000.00 0.33
Pjesëmarja në seminare dhe konferenca 50,000.00 60,000.00 0.20
Të dalura në UNHCR 7,800,000.00 10,000,000.00 33.33
Të dalura në UNHCR – projekte plotësuese 1,000,000.00 3.33
Të dalura PVH –KQMK 1,660,000.00 1,743,320.00 5.81
Të dalura PVH vetanake 710,000.00 822,214.00 2.74
Rinia 1,300,000.00 700,000.00 2.33
Të dalura për Qendrën Strugë 5,367,788.00 5,572,830.00 18.58

MJETE TË BARTURA
Transfere deri te organizatat themelore të KQ 0.00
Fond për zhvillim (KQRM) 0.00
GJITHSEJT TË DALURA FUNKSIONALE 19,025,788.00 22,298,364.00 74.33

TË DALURA KAPITALE
BLERJA  E MOBILJEVE DHE PAISJEVE KANCELARIKE
Blerja e mobiljeve kancelarike 50,000.00 30,000.00 0.10
Blerja e paisjeve informatike etj. 30,000.00 30,000.00 0.10

BLERJA E AUTOMJETEVE

MIRËMBAJTJE KRYESORE DHE SPECIALE
Rekonstruim dhe ndërtimi i objekteve të ndërtimit 0.00 0.00

GJITHSEJ TË DALURA KAPITALE 80,000.00 60,000.00 0.20

GJITHSEJ TË DALURA 25,611,918.00 30,000,534.00 100.0
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ORGANIZATA KOMUNALE E 
KRYQIT TË KUQ - GAZI BABË

1. Tërheqja e volonterve të rinjë dhe strvitja e tyre për punë në 
Kryqin e Kuq

2. Realizimi i proekteve për Desiminacion
3. Ngritja e vetëdijes te qytetarët për Ndihmën e parë
4. Realizimi i pilot proektit për zhvillimin e Kryqit të kuq
5. Zhvillimi organizativ e të Rinjëve  dhe rikonstruimi i tyre nëpër 

klubet e të rinjëve
6. Zhvillimi dhe bashkpunimi me vetëqeverisjen lokale dhe sektorin

joqeveritar
7. Ndërtimi i kapaciteteve për punë në mjediset multietnike
8.  Implementimi dhe realizimi i aktiviteteve programore nga fusha

e shëndetsis-preventive dhe veprimtaris socialo- humanitare

PRIORITETET PËR PUNË KARTA E NJOFTIMIT

Komunat të cilat i mbulon: Haraçinë, Ilinden,

dhe  Gazi Babë : Numri i banorve 108.357: Anë -

tarët e regjistruar me anëtarsi të paguar 857:

Volunter aktiv 300: Kryqi i kuq Gazi Babë në

bashkpuni me Ministrinë e punës dhe politikës

sociale  dhe Kryqin e kuq të R. Maqedonisë gjat

vitit 2008 planifikojnë ta zgjidhin problemin e

hapsirës për punë.
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VEPRIMTARIA
PREVENTIVE
SHËNDETËSORE
Do të realizohet si pjesë e aktiviteteve sipas
kalendarit të aktiviteteve të Kryqit të kuq në
Republikën e Maqedonisë dhe ate:

L Java e luftës kundër kancerit;
L Java e luftës kundër sidës
L Java e luftës kundër tuberkulozit dhe 
L Java e higjienës

L Aktivitetet do të realizohen me qëllim të ngritjes
së shëndetit dhe zhvillimit të kulturës shëndetsore
të popullatës

L Edukata për grupet e posaçme për rëndësinë e
mbrojtjes shëndetësore dhe stërvitjen e tyre për
identifikimin e problemeve me të cilat përballet pop-
ullata e prekur

L Realizimi i bashkëpunimit me organizatat kompe-
tente të kësaj fushe si dhe realizimin e më shumë
projekteve të cilët do të kontribojnë për shëndet të
mirë të popullatës së prekur.

L Organizimi i seminareve, ligjeratave, tribunave
dhe këshillimeve nga kjo fushë 

DHURIMI  I
GJAKUT

L Dhurimi i gjakut është një aktivitet i rëndë-

sishëm i organizimit të Kryqit të kuq. Përmes

aksioneve të shumta të dhurimit të gjakut shpre-

sojmë se qytetarëve për një moment ua bëjmë

jetën më të lumtur dhe iu japim shpresë që të

mund të luftojnë në moment kur e kanë më të

rëndësishëm këtë lëng të vlefshëm 

L Tradicionalisht çdo vit Kryqi i kuq në komunën

e Gazi Babës me sukses i realizon aksionet me

të mbledhur nga dy mijë njësi gjaku me shpresë

se ky numër do të rritet në vitin 2008 si rezultat i

numrit të rritur të ligjeratave për motivimin e

dhurimit të gjakut dhe angazhimin e tyre në

aktivitete

L Shënimi i 17 Marsit – ditës së dhurimit të gjakut

dhe 14 Qershor – Ditës ndërkombëtare të

dhurimit të gjakut do të jenë pjesë e aktiviteteve

që do ta shënojnë vitin 2008.

NDIHMA E PARË

L Ndihma e parë në shoqërinë e re e gjen vendin

e vet si njëra nga aktivitetet e cila tërheq vëmend-

jen e qytetarëve gjatë së cilës paraqitet nevoja

për edukimin dhe stërvitjen e tyre

L Me programin e ri shpresojmë se do të mbahen

një numër i madh i stërvitjeve nëpër shkolla dhe

fakultete dhe do të vazhdohet me stërvitjen e

kandidatëve për vozitës.

L Tradicionalisht do të mbahen stërvitjet për

shkollat fillore dhe të mesme me mundësi të

zgjerimit të ekipeve për ndihmën e parë nga

organizatat punuese dhe fakultetet.
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VEPRIMTARIA
SOCIALO-
HUMANITARE
L Në Republikën e Maqedonisë është e shpre-
hur nevoja për ndihmë sociale të popullatës së
prekur që është me rëndësi të madhe për dhë -
nien e shpresës për ekzistencë. Në bash këpunim
me Qendrën për punë sociale si dhe organizatat
tjera të vetqeverisjes lokale do të mundohemi
para se të gjithash që të rinjëve tu mundësohen
kushte për zhvillim të drejtë të personalitetit të
tyre.

L Do të organizohen aksione mbledhëse të
mjeteve dhe mjetet do të dedikohen për pregadit-
jen sociale higjiene.

L Kryqi i kuq i komunës së Gazi Babës në vitin

2008 do të mbajë një sërë ligjeratash me

bashkësitë lokale, ndërmarjet dhe shkollat që

gravitojnë në territorin ku veprojnë

DISEMINACIONI

TË RINJTË DHE
KRYQI I KUQ
Të rinjtë në Kryqin e kuq janë grupa më masive e
volunterëve në organizatën e Kryqit të kuq dhe
njëkohësisht janë bartës të aktiviteteve në
Organizatë. Nga këto shkaqe të rinjëve të Kryqit
të kuq duhet tu kushtohet një kujdes i posatshëm.

L Tempoja e tanishme e zhvillimit të njeriut të ri
është shumë dinamike dhe për këtë shkak të rin-
jtë në Shoqëri janë më të prekurit nga ndikimet e

L Do të organizohet stërvitje për rritjen e numrit

të personave të cilat do ti zgjerojnë dituritë e

Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, për kon-

ventat e Zhenevës dhe të Drejtën ndërkombëtare

humanitare si dhe rolin e shoqatave Nacionale.

L Përmes diseminacionit do të mundohemi ta

zgjojmë humanitetin te njerëzit dhe me këtë të

nxiten që ta respektojnë organizatën e Kryqit të

kuq, që ti pranojnë principet fundamentale të

lëvizjes dhe aplikimin e tyre në jetën e përdit-

shme

ndryshme dhe mu për këtë shkak të Rinjtë e
Kryqit të kuq të Komunës së Gazi Babës si prior-
itet do ta kenë edukimin e të rinjëve në shkollat fil-
lore dhe të mesme si dhe fakultetet për zhvillimin
e vlerave humane të tyre.

Të rinjtë e Kryqit të kuq në vitin 2008 në për-
puthshmëri me përcaktimiet Programore të Kryqit
të kuq të Komunës së Gazi Babës - Shkup
angazhimet e tyre do ti orientojnë në zhvillimin e
metodave të punës me të rinjtë e Kryqit të kuq në
komunë përmes:

L Organizimin e ligjeratave, seminareve, tri-
bunave etj;

L Realizimin e aktiviteteve projektuese të të rin-
jëve për ndihmë personave të moshuar;

L Hapjen e klubeve për të rinjtë e Kryqit të kuq;

L Edukimin dhe motivimin e të rinjëve që në
mjediset e tyre në mënyrë vullnetare të japin gjak;

L Shënimin e Javës së të rinjëve të Kryqit të kuq
përmes aktiviteteve programore;
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2007 2008 %

TË ARDHURA 7.412.703,00 6.335.000,00
Te hyra e vet 5.252.703,00 3.165.000,00 49,97
Te hyra prej Ligjit e Kryqit e Kuq 2.000.000,00 2.400.000,00 37,88
Te hyra prej projekte 160.000,00 770.000,00 12,15
Te hyra prej te gjithe 7,412,703.00 6,335,000.00 100,00

TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENSIME 2.090.000,00 2.045.000,00 32,28 
TË DALURA MATERIALE 907.000,00 1.155.000,00 18,23 
TË DALURA FUNKSIONALE 2.205.000,00 2.825.000,00 44,60 
TË DALURA KAPITALE 2.210.703,00 310.000,00 4,89 

GJITHSEJ TË DALURA 7.412.703,00 6.335.000,00 100,00 
DALLIMI 0,00 0,00

TË ARDHURA 2007 2008 %

Pjesa e bartur e tepricës e të ardhurave nga viti I kaluar 3.410.703,00 /
Të ardhurat nga qiraja dhe qesimi

Të ardhura nga buxheti lokal 25.000,00 25.000,00      0.39
Të ardhura nga regjistrimi I veturave

Ligji për KQ 2.000.000,00 2.400.000,00 37,87
Të ardhura nga Ndihma e Parë 1.500.000,00 2.600.000,00 41.04
Të ardhura nga projektet 300.000,00 4,74
Të ardhura nga projektet e të rinjëve 150.000,00 2,37
Donacionet/sponsorimet 20.000,00 60.000,00 0,95

TË ARDHURAT NGA OKKK

Nga aksionet mbledhëse 60.000,00 80.000,00 1,26
Dhurimi i gjakut 200.000,00 300.000,00 4,74
Diseminacioni 12.000,00 10.000,00 0.16
Fondi për zhvillim (KQRM) 100.000,00 150.000,00        2,37
Të ardhura nga kamata 25.000,00 40.000,00 0,63
Të ardhura nga antarsia 20.000,00 60.000,00 0.95
Të ardhura të jashtëzakonshme 40.000,00 100.000,00 1.58
Të ardhura nga shërbimet tjera 60.000,00 0,95

GJITHSEJ TË ARDHURA 7.412.703,00 6.335.000,00 100,00

PLANI FINANSIAR PËR VITIN 2008
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TË DALURA 2007 2008 %

TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENSIME

RROGA DHE KOMPENSIME

Neto rroga 1.000.000,00 1.100.000,00 17,36
Kompensim për rrugë për të punësuarit 140.000,00 100.000,00 1,57
Kompensim për ushqim për të punësuarit 200.000,00 200.000,00 3,15
Kompensim për pushim vjetor 35.000,00 50.000,00 0.79
Dhuarata jubilare 50.000,00 15.000,00 0.25
Përgatitje për pension 15.000,00 10.000,00 0.16
Kompensime tjera

KONTRIBUTET NGA RROGA DHE TATIMI PERSONAL

Kontribute bga rroga për të punësuarit 500.000,00 450.000,00 7,10
Tatim personal nga rroga 140.000,00 110.000,00 1.74
Tatim personal nga kompensimet (mëditje dhe dhurata jubilare) 10.000,00 10.000,00 0,16

GJITHSEJ TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENSIME 2.090.000,00 2.045.000,00 32,28

TË DALURA MATERIALE

ENERGJI E HARXHUAR

Energji elektrike 80.000,00 60.000,00 0.96
Harxhime për ujë 35.000,00 30.000,00 0.47
Mirëmbajtja e hapsirave punuese 80.000,00 60.000,00 0.96
Nxemje

KOMUNIKACIONI DHE TRANSPORTI

Posta 30.000,00 20.000,00 0.31
Telefon/telefaks 150.000,00 80.000,00 1.26
Internet 20.000,00 30.000,00 0.47
Karborante 80.000,00 60.000,00 0.96
Harxhime për regjistrimin e veturave 35.000,00 40.000,00 0.63
Harxhime tjera për transport (taksë rrugore, larje veturash, ngjitje gomash) 10.000,00 20.000,00 0.31

MATERIALE

Material për zyra 40.000,00 40.000,00 0.63
Parapagesa për  revista 10.000,00 10.000,00 0.16
Materiale - AOP 40.000,00 40.000,00 0.64
Pije dhe artikuj ushqimor 20.000,00 20.000,00 0.31
Mjete për higjienë 12.000,00 15.000,00 0.24
Të dhëna për reprezentacion 50.000,00 30.000,00 0.47
Materiale tjera 50.000,00 40.000,00 0.63

MIRËMBAJTJA RRJEDHËSE

Ndreqja dhe mirëmbajtja e veturave 30.000,00 35.000,00 0.55
Harxhime për mirëmbajtje të pajisjeve 40.000,00 40.000,00 0.63
Harxhime për mirëmbajtje ndërtimore 20.000,00 20.000,00 0.31
Mirëmbajtje të softverit dhe hardverit 10.000,00 10.000,00 0.16

G
A

Z
I 

B
A

B
Ë



77

SHËRBIME TJERA TË KONTRAKTUARA

Honorare avokatësh 20.000,00 10.000,00 0.16
Provizion bankar 25.000,00 25.000,00 0.39
Sigurim të pasurisë 30.000,00 20.000,00 0.31
Shërbime tjera / 50.000,00 0.79
Kamata për aktvendime gjyqësore / 350.000,00 5.52
Qesim /

GJITHSEJ TË DALURA MATERIALE 907.000,00 1.155.000,00 18.23

TË DALURA FUNKSIONALE

VEPRIMTARITË

Organizim dhe zhvillimi
Seancat e këshillit ekzekutiv 150.000,00 150.000,00 2.37
Seancat e kuvendit të OKKK 50.000,00 50.000,00 0.79
Informacione dhe komunikime (seminare) 200.000,00 200.000,00 3.16
Për punë të trupave punuese (komisione dhe seksione) 50.000,00 110.000,00 1.74
Diseminacion 30.000,00 30.000,00 0.47
Veprimtari shëndetësoro-preventive 200.000,00 200.000,00 3.16
Ndihma e parë 350.000,00 500.000,00 7.89
Obligimet ngaj KQR nga provimet për NPM 200.000,00 300.000,00 4.73
Dhurimi i gjakut 150.000,00 200.000,00 3.16
Veprimtaria socialo-humanitare 150.000,00 200.000,00 3.16
Huazimi i hapsirës-magazin / 80.000,00 1.26
Shërbimi kërkesa 10.000,00 10.000,00 0.16
Marketing 100.000,00 100.000,00 1.58
Finansa 30.000,00 45.000,00 0.71
Katastrofa 100.000,00 150.000,00 2.37 
Bashkëpunim ndërkombëtarë 160.000,00 180.000,00 2.84
Rinia 155.000,00 200.000,00 3.16

MJETE TË BARTURA
Fond për zhvillim (KQRM) 120.000,00 120.000,00 1.89

GJITHSEJ TË DALURA FUNKSIONALE 2.205.000,00 2.825.000,00 44.60

TË DALURA KAPITALE

BLERJA E MOBILJEVE DHE PAJISJES PËR ZYRA
Blerja e mobiljeve për zyra 60.000,00 80.000,00 1.26
Blerja e pajisjes informatike dhe pajisjes tjetër 60.000,00 80.000,00 1.26

BLERJA E AUTOMJETETVE
Blerja e veturave

MIRËMBAJTJA THEMELORE DHE SPECIALE
Rekonstruim dhe renovim I objekteve të ndërtimit 2.090.703,00 150.000,00     2.37

GJITHSE TË DALURA KAPITALE 2.210.703,00 310.000,00 4.89

GJITHSEJ TË DALURA 7.412.703,00 6.335.000,00 100.00
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PRIORITETET PËR PUNË KARTA E NJOFTIMIT

ORGANIZATA KOMUNALE E 
KRYQIT TË KUQ - KARPOSH

1.  Gjetja dhe aplikimi i metodave të reja, mënyra dhe forma të 
punës

2. Analiz të potencialeve ekzistuese njerëzore dhe material
3. Pëforcimi dhe ndërtimi i kapaciteteve:

L Vendosja e formave të reja për tërheqjen e volunterëve
L Gjetja e formave të reja për ngritjen dhe motivimin e 

volunterëve në organizatë, posaçërisht te popullata e re
Stërvitja e volunterëve dhe kuadrit profesional

L Mbindërtmi i kapaciteteve materialo teknike në organiztë
L Rritja dhe përforcimi I organizatave themelore

4. Monitoring I vazhdueshëm dhe evaluacion në punën e 
organziatës

5. Veprim I kordinuar dhe I sinkronizuar

6. Nxitja e bashkëpunimit ndërkomunal në implementimin e 
aktiviteteve programore

7. Ndërtmi I raporteve të partneritetit dhe bashkëpunimit me OJO, 
institucionet qeveritare dhe vetqeverisje lokale

8. Përputhje e vazhdueshme dhe aplikim i denjë i akteve Ligjore, 
Statutore dhe akteve tjera normative të organizatës

Komunat të cilat i mbulon: Karposh, Gjorçe

Petrov dhe Saraj. Numri i banorëve 136.708.

Anëtarët e regjistruar me anëtarësi të paguar

892. Volunter aktiv 310; Objekti i OKKK Karposh

ka sipërfaqe prej 196m2 (6 hapsira pune) dhe ka

të drejtën e shfrytëzimit nga ana e organziatës

së Kryqit të kuq, është i ndërtuar në vitin 1964,

objekti nuk ka magazin, ndërsa ka hapsirë për

parking.
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DISEMINACIONI

Ngritja e iniciativës për gjetjen e formave të reja të

veprimit në realizimin e aktiviteteve programore.

Qëllim kryesor gjatë vitit 2008 do të jetë promovimi

i:

L Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe 

Gjysmëhënës së kuqe

L Principet themelore të lëvizjes

L Amblemi I lëvizjes dhe përdorimi i saj

L E drejta humanitare ndërkombëtare

L Vlerat humanitare

Në këtë drejtim në Kryqin e kuq Karposh do të

ndërmeren këto aktivitete:

L Përgatitja dhe realizimi i planeve tremujorshe dhe 

vjetore për diseminacion

L Organizimi dhe realizimi i sesioneve 

diseminatorike dhe formave tjera në mjedise të 

ndryshme dhe për grupe të ndryshme qëllimore

L Distribuimi i materialit informativo propagandues

L Përfshirja e aktiviteteve për përdorimin dhe 

mbrojtjen e amblemit

L Stërvitja e diseminatorëve

L Pjesmarja dhe organizimi i punëtorisë në kuadër 

të PHV projektit

Për realizimin e këtij qëllimi do të shfrytëzohen këto

metoda:

L Shfrytëzimi i ushtrimeve interaktive

L Detyra grupore

L Prezentime 

VEPRIMTARIA
SHËNDETËSORO

PREVENTIVE

Aktivitetet në fushën e shëndetësisë preventive për

vitin 2008 përfshin aktivitete për zgjerimin dhe ngrit-

jen e vetëdijes së popullatës së gjitjmbarshme për

nevojën e ndryshimit të mënyrës së jetesës me qël-

lim të prevencës nga sëmundjet dhe ngritjen e

gjendjes shëndetësore te njerëzit.

Komisinoni për perventivë shëndetësore si trup

punues e bashkon dhe kordinon punën e komision-

eve të përkohshme për: luftë kundër sëmundjeve

kardiovaskulare, sëmundjes së sheqerit, sëmund-

jeve malinje, alkoloizmit, narkomanisë dhe duhanit,

sidës, sëmundjeve të lëkurës- venerike, sëmund-

jeve ngjitëse, tuberkulozit, sëmundjeve mentale,

mbrojtjes stomatologjike, kujdesi për pleqt, të

sëmunrët dhe njerëzit e pandihmë, planifikimin e

familjes, kujdesi për nënën dhe fëmijët etj.

Gjatë vitit 2008 nga fusha e preventivës shëndetë-

sore dhe edukimit planifikohen këto aktivitete:
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NDIHMA E PARË
Aftësimi i popullatës për të dhënë  një ndihmë me

kohë dhe si duhet të ndihmës së parë ka një

rëndësi të madhe për jetën e përditshme , si në

fatkeqësi katastrofa, preventivë gjatë sëmundjeve

si dhe  promovimi i një sjellje të shëndoshë.

Pët këtë qëllim gjatë vitit 2008 do të punohet për:

L Përgadtitja dhe organizimi i ndeshjes së 31-të

të ekipeve për ndihmën e parë në kategori e pio-

nerëve dhe të rinjëve në kuadër të së cilës do të

shënohet Memoriali ,,Dr. Dobrilla dhe Bllagoja

Lazovi” 

L Përgatitja dhe pjesëmarja e ekipeve të para të

të rinjëve  në garat shëtetësore të ekipeve për

ndihmën e parë 

L Edukimi i mjekëve dhe edukatorëve për ndih-

mën e parë përmes Seminarëve të organizuar nga

qendra Strugë për Ndihmë të parë dhe Qendra

edukative e Kryqit të kuq në RM

L Në përputhshmëri me Regulloren për aftësimin

Shënimi i aktiviteteve tradicionale sipas Kalendarit

të KQ në R.M:

L Java e luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare

(21.02-28 .02)

L Dita e dhurimit të gjakut (07-04)

L Dita botërore e dhurimit të gjakut (14-06)

L Dita e solidaritetit (26-07)

L Dita ndërkombëtare e NP (10-09)

L Java e luftës kundër sidës 

(1-12 deri me 7-12)

L Java e shëndetit të dhëmbëve 

(15-12 deri me 21-12)

L Organizimi i preventivës edukativo shëndetësore,

semianre, tribuna etj., të përcjellura me proekcione

dhe sllajde, filmime dhe distribuim të materialit

shëndetësoro edukativ

L Përgatitja dhe realizimi i projekteve nga fusha e

mbrojtjes preventivo shëndetësore

L Orientimi, kordinimi dhe pjesmarja në instruk-

sione dhe edukim e aktivistëve dhe vullnetarëve për

përmbajtje të caktuara shëndetësore edukative

përmes seminarëve, simpoziumeve, këshillimeve,

kurseve, ligjeratave etj.

L Bashkëpunimi dhe pjesmarja e të gjitha subjek-

teve të interesuara dhe bashkësisë së gjerë në gjet-

jen e mekanizmave për përballjen me sjelljen devi-

jante dhe asociative të popullatës së re në tejkalim-

in e reziqeve përmes edukimit si duhet me kohë të

të rinjëve për t’iu kundërshtuar rreziqeve që u është

ekspozuar si dhe masave të tjera preventive.

L Zhvillimi i bashkëpunimit dhe kordinimit me orga-

nizatat, institucionet dhe subjektet që punojnë në

mbrojtjen e ngritjes së shëndetit, edukimit shëmde-

tësorë dhe mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe ambi-

entit të punës ku jetojmë.
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e kandidatëve për vozitës të automjeteve në

fushën e qasjes ndaj të lënduarit në fatkeqësi

komunikacioni, do të propozohet  organizimi i kur-

sit  për kandidatët  për vozitës.

L Inplementimi i noviteteve  në trajnimin e ndih-

mës së parë në përputhje me Programin nga tra-

jnigu edukativ i Qendrës të Kryqit të kuq në

Maqedoni.

L Prgatitja e Laboratit  për treguesin real të

plagëve dhe lëndimeve që paraqet një rrugë më të

mirë për përgatitjet psiqike  dhe arritjen e shkallës

së lartë të edukimit të drejtë për ndihmën e parë. 

L Shënimi i ditës Ndërkombëtare të ndihmës së

parë më 8 shtator  përmes organizimit të një numri

të aktiviteteve me mobilizimin e volonterëve me

qëllim që të rritet vetëdija te popullata për rëndës-

inë e ndihmës së parë.

DHURIMI I GJAKUT
Realizimi i aktiviteteve në fushën e dhurimit të

gjakut  për vitin 2008 Kryqi i kuq Karposh  si prior-

itet ka përfshirjen e një numri të madh të subjekteve

të cilat në mënyrë  të drejtpërdrejtë  do të nxiten  në

masovizimin e dhurimit të gjakut në bazë të

principeve  vullnetare,  anonime, pa pagesë.

Në këtë drejtim do të  përpiqet kah: 

L Përgatitja e planit vjetor për aksionet e dhurimit të

gjakut;

L Përgatitja e programeve vjetore , planeve dhe

aktiviteteve për realizimin e Programës për dhurim-

in e gjakut; 

L Gjetja dhe aplikimi i përmbajtjeve të reja,  meto-

da dhe forma për motivimin dhe stimulimin e

dhurimit të gjakut;

L gjetja dhe aplikimi i përmbajtjeve të reja, metoda

dhe formave për organizimin e dhurimit të gjakut

posaçërisht në 

L Bashkësitë e ndryshme etnike

L Sektori privat

L Bashkëpunimi i përhershëm me mjetet e

informimit  për shkakt të informimit me  kohë  dhe të

plotë të opinionit me aktivitetet e kësaj fushe

L Organizimi dhe realizimi i aksioneve tradicionale

atë të dhurimit të gjakut në Kryqin e kuq Karposh

Pjesmarja në realizimin e aksioneve tracionale  të

organzuar në nivel të Qytetit të Shkupit.

L Ndërmarja e aktiviteteve për shënimin e : 

L 17 Marsi- Dita e dhurimit të gjakut

L 14 Qershori Dita ndërkombëtare e 

dhurimit të gjakut

L Ndarja e mirënjohjeve dhe dhuratave personave

më të suksesshëm enteve në fushën e promovimit

dhe zhvillimin e dhurimit të gjakut.

L Ndarje e mirënjohjeve jubilare të dhuruesve të

gjakut

L Evaluacioni i përvojave të fituara dhe rezultateve

të arritura
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TË RINJTË 
TË RINJTË FAKTORË I RËNDËSISHËM

- FORCË KRYESORE LËVIZËSE

Të rinjtë si faktor i rëndësishëm dhe forcë lëvizëse

e Kryqit të kuq Karposh gjatë vitit 2008 me këto

aktivitete do të përfshihen në realizimin e detyrave

programore:   

Përfshirja e aktiviteteve për shënimin e të gjitha

aktiviteteve tradicionale me:

L Distribuimi i materialit informativo propagandues 

L Realizimi i aksioneve   mbledhëse dhe shitëse

humanitare

L Organizimi i ligjaratave dhe tribunave në institu-

cionet edikativo-arsimore  për tema dhe fusha të

ndryshme

L Përfshirja në aktivitetet për shënimin e manifes-

time qëndrore 

L Pjesëmarja në seminare, puntori, tribuna, ligjera-

ta dhe kurse për tema të ndryshme  për popullatën

e re

L Pjesëmarjen në kampe ndërkombëtare

Aktivitetet socialo humanutare të Kryqit të kuq

Karposh gjat vitit 2008 do të orientohen në zvoglim-

in e popullatës së prekur, zvoglimin e rreziqeve

sociale, gjetjen dhe aplikimin e  metodave të reja në

zbutjen dhe përmirsimin e popullatës së prekur.

Aktivitete në fushën e veprimtarisë socialo human-

itare do të përfshijnë:

L Identifikimin e nevojave të popullatës së prekur

Aplikimin e matodave për njohjen e nevojave prior-

itete të popullatës së prekur

L Aktivitete të përkrahjes psikologjike për grupe të

ndryshme sociale.

L Organizimi dhe realizimi i aksioneve për mbled-

hjen e të mirave materiale dhe finasiare me qëllim

që të ngritet ndjenja e humanitetit dhe solidariteti  te

qytetarët për pjesmarrje aktive në aktivitetet e

Kryqit të kuq për ndihmën e popullatës së prekur

L Sigurimi i materialeve rezerva për ndihmë famil-

jeve dhe personave në rast të katastrofave ele-

mentare 

L shënimi i aksioneve tradicionale sipas Kalendarit

të aktiviteteve të Kryqit të kuq në Maqedoni dhe atë 

O  Java e solidaritetit 

O  Dita e solidaritetit 

O  Java e kujdesit për të mëshuarit

O  Dita e të uriturve

L Edukimi i volonterëve posaçërisht te të rinjtë për

përfshirjen vullnetare në aktivitetet sociale-human-

itare

L Transporti dhe kualiteti i punës 

L Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare, insti-

tucionet shtetërore dhe kompanitë e sidomos me

sektorin privat: 

O Për sigurimin e sponzorëve dhe 

donacioneve

O Për realizimin e aksioneve humanitare

VEPRIMTARIA SOCIALO HUMANITARE
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2007 2008 %

Të ardhurat 4.400.000,00 4.040.000,00 100,00%
Te hyra e vet 2.420.000,00 2.370.000,00 53,26%
Te hyra prej Ligjit e Kryqit e Kuq 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
Te hyra prej projekte 280.000,00 280.000,00 6,29%
Te hyra prej te gjithe 4,400,000.00 4,450,000.00 100,00%

I.GJITHSEJ TË ARDHURA 4.400.000,00 4.450.000,00 39,77%
A. të dalura për rroga dhe kompenzime 1.770.000,00 1.770.000,00 10,34%
B.të dalura materiale 450.000,00 460.000,00 47,64%
V. të dalura funksionale 2.040.000,00 2.120.000,00 2,52%
G. të dalura kapitale 140.000,00 100.000,00 71,42%

II.GJITHESJ TË DALURA 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%

DALLIMI (I-II) 0,00 0,00

TË ARDHURA 2007 2008 %

A. TË ARDHURA VETANAKE

1. Pjesa e bartur nga teprica e të ardhurave dhe të daluarave nga viti i kaluar
2. Të ardhura nga qiraja dhe qesimi 200.000,00 100.000,00 2,25%
3. Të ardhura nga buxheti lokal 100.000,00 50.000,00 1,13%
4. Të ardhura nga regjistrimi i veturave/ Ligji për Kryqin e kuq 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
5. Të ardhurat nga  NP 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
6. Donacione/sponzorime 50.000,00 50.000,00 1,13%
7. Të ardhura nga kamata 20.000,00 20.000,00 0,44%
8. Të ardhura nga antarsimi 100.000,00 100.000,00 2,25%
9. Të ardhura të jashtëzakonshme 20.000,00 20.000,00 0,45%
10. Të ardhura nga shërbimet tjera dhe aksionet mbledhëse 100.000,00 100.000,00 2,25%

Gjithsej të ardhura vetanake 3.990.000,00 4.040.000,00 101,25%

B. TË ARDHURAT NGA KRYQI I KUQ I RM

1. Të ardhura nga projektet 100.000,00 100.000,00 2,24%
2. Dhurimi i gjakut 200.000,00 200.000,00 4,49%
3. Diseminacioni 10.000,00 10.000,00 0,22%
4. Fondi për zhvillim 100.000,00 100.000,00 2,24%

Gjithsej të ardhura nga Kryqi i kuq i RM 410.000,00 410.000,00 100,00%

I.GJITHSEJ TË ARDHURA (A+B) 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%

PLANI FINASIAR PËR VITIN 2008
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TË DALURA 2007 2008 %

A.TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENZIME

Rroga dhe kompensime
1. Neto rroga 900.000,00 900.000,00 20,22%
2. Kompensime për rrugë për të punësuarit 90.000,00 90.000,00 2,02%
3. Kompensime për ushqim për të punësuarit 150.000,00 150.000,00 3,37%
4. Kompensim për pushim vjetor 30.000,00 30.00,00 0,67%
5. Dhurata jubilare
6. Përgatitje për pension
7. Kompensime tjera

Kontribute për rroga dhe tatim personal
8. Kontribute nga rroga për të punësuarit 480.000,00 480.00,00 10,77%
9. tatim personal nga rroga 120.000,00 120.00,00 2,69%
10. Tatim personal nga kosimet (mëditje, dhurata jubilare)

Gjithsej të dalura për rroga dhe kompensime 1.770.000,00 1.770.000,00 100,00%

B.TË DALURA MATERIALE

Energji e harxhuar
1. Energji elektrike 50.000,00 45.000,00 1,01%
2. Harxhime për ujë 20.000,00 18.000,00 0,40%
3. Mbeturina 8.000,00 8.00,00 0,17%
4. Nxemje 58.000,00 60.000,00 1,13%

Komunikime dhe transport

5. Posta 10.000,00 5.000,00 0,11%
6. Telefon - Telefaks 50.000,00 45.000,00 1,01%
7. Internet 10.000,00 15.000,00 0,34%
8. Karborante 30.000,00 30.000,00 0,67%
9. Harxhime për regjistrimin eveturave 16.000,00 20.000,00 0,45%
10. Të dalura tjera për transport (taksë rrugore, larje të vetura, ngjitje e gomave) 4.000,00 0,09%

Materiale 

11. Material për zyra 30.000,00 30.000,00 0,67%
12. Parapagesa për revista
13. Materiale për  MTA 10.000,00 0,22%
14 Pie dhe ushqime 15.000,00 15.000,00 0,33%
15. Mjete për higjienë 8.000,00 10.000,00 0,22%
16. Të dalura për reprezentacion 25.000,00 20.000,00 0,44%
17. Materiale tjera 15.000,00 15.000,00 0,33%

Mirmbajtja rrjedhëse

18. Ndreqje dhe mirëmbajtje e veturave 20.000,00 15.000,00 0,33%
19. Harxhime për mirmbajtje të paisjeve 15.000,00 20.000,00 0,44%
20. Harxhime për mirëmbajtje të ndërtesave 20.000,00 15.00,00 0,33%
21. Mirmbajtja e SOFTVERIT dhe HARDVERIT 20.000,00 10.000,00 0,22%
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Shërbime tjera të kontraktuara

22. Honorare për avokat 10.000,00 0,22%
23. Provizion bankar 10.000,00 10.000,00 0,22%
24. Sigurimin e pasurisë 10.000,00 0,22%
25. Shërbime tjera 20.000,00 20.000,00 0,44%
26. Qiraja

Gjithsej të dalura materiale 450.000,00 460.000,00 10,78%

B. TË DALURA FUNKSIONALE

Veprimtari

1. Organizacioni dhe zhvillimi 200.000,00 200.000,00 4,49%
2. Këshilli ekzekutiv 80.000,00 80.000,00 1,79%
3. Kuvendi 150.000,00 170.000,00 3,81%
4. Informimi dhe Komunikimi 50.000,00 50.000,00 1,12%
5. Diseminacioni 30.000,00 30.000,00 0,60%
6. Shërbimet shëndetsoro edukative 150.000,00 150.000,00 3,36%
7. Ndihma e parë 680.000,00 750.000,00 16,85%
8. Dhurimi i gjakut 50.000,00 80.000,00 1,78%
9. Veprimtaritë socialo -humanitare 100.000,00 100.000,00 2,25%
10. Shërbimi kërkesa 10.000,00 10.000,00 0,22%
11. Marketing 30.000,00 30.000,00 0,66%
12. Finansa 20.000,00 20.000,00 0,45%
13. Katastrofa 50.000,00 50.000,00 1,12%
14. Bashkëpunim ndërkombëtar 150.000,00 110.000,00 2,46%
15. Të rinjtë 170.000,00 170.000,00 3,81%

Mjete të bartura

16. Transfere deri te organizata bazë
17. Fond për zhvillim 120.000,00 120.000,00 2,68%

Gjithsej të dalura funsionale 2.040.000,00 2.120.000,00 47,58%

G. TË DALURA KAPITALE

Blerja e mobiljeve dhe paisjeve për zyra

1. Blerja e mobiljeve për zyra
2. Blerja e paisjeve informatike etj. 60.000,00 60.000,00 1,34%

Blerja e automjeteve

3. Blerja e automobilit 

Mirëmbajtja bazë dhe speciale 
4. Rekonstruim dhe renovim të objekteve  ndërtimore 80.000,00 40.000,00 0,80%

Gjithsej të dalura kapitale 140.000,00 100.000,00 71,42%

II.  IGJITHSEJ TË DALURA (A+B+V+G) 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%
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ORGANIZATA KOMUNALE E KRYQIT TË KUQ 
KISELLA VODË

1. Vepron në raste të konfliktit të armatosur, ndërsa në paqë  përgatitet për aktivitete për 
të gjitha fushat të përfshira me Konventën e Zhenevës në emër të të gjithë viktimave 
të luftës, civilë dhe ushtarakë. 

2. Organizon, nxit dhe aftëson qytetarë për ruajtjen e shëndetit përmirësimin e kushteve 
për punë, ndihmën e parë, kujdesin për të sëmurë dhe të lënduar në kushte shtëpiake, 
lufta kundër sëmundjeve dhe varësive etj.

3. Angazhohet në motivimin, kultivimin dhe masovizimin e dhurimit të gjakut  në bazë të 
principeve vullnetare, anonime dhe pa pagesë.

4. Mer pjesë në zbutjen e problemeve sociale të popullatës përmes projekteve dhe 
organizimin të aksioneve për mbledhjen e ndihmës humanitare.

5. Merr pjesë në shpërndajen e ndihmës humanitare të siguruar nga Kryqi i kuq në RM.

6. Mer pjesë në organizimin e dhënjes së ndihmës shëndetësore humanitare  ndaj 
qytetarëve të prekur nga fatkeqësitë , epidemitë dhe katastrofat.

7. Aftëson popullatën se si të veprohet në rast të fatkeqsive të natyrës, katastrofave tjera  
dhe aftëson ekipe dhe njësi për intervenca të shpejta.

8. Promovon principe themelore të Lëvizjes, Konventave të Zhenevës dhe Protokoleve 
plotësuese, të Drejtën  Humanitare Ndërkombëtare dhe vlerat humane.

9. Përfshirja  dhe aftësimi i të rinjëve në aktivitet programor të Kryqit të kuq në RM.

10. Bashkëpunimi me institucionet kompetetente dhe organizatat për respektimin e të 
drejtës humanitare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen dhe përdorimin e amblemit të 
Kryqit të kuq.

PRIORITETET PËR PUNË KARTA E NJOFTIMIT

Komunat të cilat i mbulon: Kisela Vodë,

Aerodrom, Sopishte, Zelenikovë dhe Studeni -

çan; Numri i popullatës 156.24; numri i person-

ave të regjistruar me anëtarsi të paguar 0; volon-

terë aktiv 90; objekti i OKKK Kisela Vodë është

në sipërfaqe 120m² (5  zyra) dhe nuk është në

pronë të Organizatës të Kryqit të kuq. Është

ndërtuar në vitin 1981. Objekti ka hapsirë për

magazinë 30m².
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DISEMINACIONI
Diseminacioni paraqet stërvitje për njerëzit  si dhe

informimin e tyre për Kryqin e kuq.

Nevoja për diseminim të vazhdueshëm është e

rëndësishme për ndikim më të madh te njerëzit, që

të respektohen principet humane në praktikë, të for-

cohet identiteti i lëvizjes, të respektohet amblemi i

Kryqit të kuq dhe të kontribohet  për ngritjen e

shoqatës nacionale. 

Gjatë vitit 2008 do të bëhet diseminacioni për

të punsuarit dhe volonterët  si prioritet ndërsa  disa

grupe qëllimore dhe grupe të jashtme si pushtetet

lokale, arsimi, organizatat joqeveritare, persona

medicinal etj.  Gjatë vitit 2008 duhet të plotësohemi

me:

L Organizimin i ligjeratave për grupe qëllimore 

Përfshirrjen në kampanjë për përdorimin dhe

mbrojtjen e amblemit të Kryqit të kuq 

L Pjesëmarrjen në puntori të organizuar nga

Kryqi i kyq i Qytetit të Shkupit dhe Republikës

së Maqedonisë

L Pjesmarrjen në kuadër të proektit Promovimi

i Vlerave Humane

L Realizimi i kancelarive të përkohshme në

mjediset rurale për edukim më të lehtë dhe dis-

eminim të grupeve qëllimore .

VEPRIMTARIA
PREVENTIVE

SHËNDETSORE

Komisioni për aktivitete edikativo shëndetsore

pranë Organizatës Komunale të Kryqit të kuq

,,Kisela vodë” – Shkup si trup punues do ta bashkoj

dhe koordinoj punën e Komisionit për sëmundje

kardiovaskulare , sëmundjet e  sheqerit,sëmundjet

malinje, alkoolizimi, narkomania, duhani, sida,

droga,  sëmundjet e lëkurës, sëmundjet ngjitëse me

theks të poaçëm, sëmundjet e zorëve, tuberku-

lozës, sëmundjet mentale, mbrojtja stomatologjike

etj.

Gjatë vitit 2008 aktivitetet do të realizohen sipas

programës dhe planeve për punë, në mënyrë inten-

zive do të punohet në aktivitetet  e parapara të për-

caktuara me kalendarin e aktiviteteve të Kryqit të

kuq në RM. 

L Seminare, ligjerata, aksione 

L Tribuna, proekcione  të slajdeve dhe filmave, dis-

tribuimi i materialit shëndetsoro- edukativ (pllakate,

agjitacione dhe broshura)

L Përpunimi i Projekteve nga fusha e problemeve

shëndetsore të popullatës 

L Aftësimi i kuadrave personave profesional për

edukatorë, pjesëmarrje të aktivistave në seminare

që i organizon Kryqi i kuq në Republikën e

Maqedonisë

L Bashkëpunimi me organizatat shëndetsore, insti-

tucionet shkencoro profesionale të cilat meren me

preventivën e këtyre sëmundjeve

L Edukimi i volonterëve të rinjë  - aktivistë të Kryqit

të kuq 

L edukim shëndetsor nëpër foshnjore dhe shkolla 

L Kontroll preventivë dhe ndjekje e parametrave që

janë të rëndësishëm për  gjendje shëndetsore të

popullatës 

L Aktivitete tjera me qëllim që të zbuten pasojat

nga sëmundjet
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vodë-Shkup si dhe në Organizatat  themelore të
Kryqit të kuq në të gjitha mjediset.

Kryqi i kuq dhe shërbimet transfuziologjike janë
bartësit kryesor për realizimin dhe zhvillimin e
dhurimit të gjakut. E gjithë kjo do të jetë e
kushtëzuar  me fitimin e mjeteve finasiare dhe
angazhimin maksimal të Kryqit të kuq dhe shër-
bimeve tranfiologjike në njërën anë dhe organeve
shtetërore,  si dhe formave të organizimit  të
ekonomisë së vogël, shoqatave fetare  dhe mjetet
për informim në anën tjetar. 

Për organizimin e gjithë kësaj gjithsesi se do të
duhet angazhim aktiv i anëtarve të Komisionit të
dhuruesve të gjakut dhe antarsisë së gjërë. 

NDIHMA E PARË
Në fushën e Ndihmës së parë Organizata komunale
e Kryqit të kuq  Kisela Vodë-Shkup vazhdimisht ka
arritur rezultate të mira . Kjo do të vazhdoj gjatë  vitit
2008 përmes kontinuitetit dhe kampanjës së gjërë
për edukimin e popullatës. 

L NP patjetër do të përfshihet në realizimin e voz-
itësve të ardhshëm, nxënësve të shkollave fillore

DHURIMI I GJAKUT 
Dhurimi i gjakut në vitin 2008 do të jetë prioritet. Në
kuadër të aktiviteteve të përgjithshme Organizata
Komunale  e Kryqit të kuq të Kisella Vodës do të
realizoj detyrat programore në fushën e dhurimit të
gjakut  si imperativ i vitit 2008  duke marrë parasysh
vitet e fundit  ku nuk u realizua  plotësisht plani. Do
të thotë provokimi është i madh, por me angazhimin
e të gjitha palëve duke dhënë maksimumin, detyrë
prioritare do të jetë realizimi i kësaj Programe, në
drejtim të masovizimit  dhe zhvillimit të dhurimit të
gjakut me qëllim të  sigurimit të gjakut dhe produk-
teve të tij për të sëmurit dhe të lënduarit.
Detyrë e parë dhe më e rëndësishme do të jetë

(sipas  kushteve objektive) respektimi i denjë i Planit
operativ për dhurimin e gjakut për vitin 2008 dhe
realizimi i aktiviteteve të planifikuara në të gjitha
mjediset . Masovizimi i këtyre aksioneve përskaj
atyre të deritanishme  do të vazhdoj në formë që të
ketë  veprim edukues në mbarë popullatën për
rëndësinë e dhurimit të gjakut në përgjegjësi me:

L Ligjerata dhe  biseda për temën e dhurimit të
gjakut në shkollat e mesme dhe fakultete, dhe në
ndërmarjet më të mëdha dhe bashkësitë lokale

L Seminare edukative për propangandues për dhu -
rim të gjakut nga ndërmarjet dhe rinia studentore

L Formimi i aktivit të studentëve-dhurues të gjakut
nga të gjitha fakultetet  e teritorit të Komunës Kisela
vodë

L Realizimi i anketave mes popullatës dhe motivimi
i tyre që të japin gjakë posaçërish në sektorin privat
dhe mes nacionaliteteve

Në vitin 2008 do të realizohet:

L Bashkëpunimi me Entin për transfuziologji dhe
Qendrën për tranfuziologji pranë Spitalit të Qytetit
me pjesëmarje të përbashkët  gjatë organizimit dhe
relizimit të aksioneve të dhurimit të gjakut, posaçër-
isht mes rinisë së shkollave të mesme dhe asaj stu-
dentore

L Kujdes i posaçëm do tu kushtohet dhuruesve të
përhershëm, me ftesë që përsëri  të japin gjakë

L Përmes institucioneve të sistemit në mënyrë
energjike do të kërkojmë respektimin e denjë të të
drejtave të dhuruesve  që janë të rregulluara me ligj

L Komisioni do të angazhohet për vazhdimin tradi-
cional për shprehjen e falemderimit dhuruesve të
gjakut me dhurata falemderuese 

Falenderimi jubilar dhe mirënjohja për dhuruesit e
shumëfishtë për ndërmarjet e suksesshme,  shkol-
lat e mesme dhe fakultetet  do të ndahen  për të
gjitha vitet e kaluara  me 17 mars, Ditës së dhu-
ruesve të gjakut, të organizuar në mënyrë solemne
nga organizatat komunale  e Kryqit të kuq Kisella
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dhe të mesme 

L Organizimi me kohë dhe i suksesshëm  i
Organizatës komunale  për ndeshjen e ekipeve për
ndihmë të parë, do të përpiqet që në këto ndeshje
të marin pjesë edhe ekipe nga rinia studentore

L Seminar me mjekët  ku do të përfshihen në për-
gatitjen e ekipeve për pjesëmarrje në ndeshje për
NP 

L Edikumi i vazhdueshëm i mjekëve në seminare të
cilët do të organizohet nga Qendra profesionale për
NP, qendra edukative e KQ në RM

L Edukimi i anëtarve të njësisë për veprim gjatë
katastrofave 

L Seminare edukative me punonjësit e arsimit  me
qëllim të njohjes dhe zbatimit të doktrinave të reja
në këtë fushë 

L Seminar për tregimin real  të  plagëve dhe të lën-
duarve

L Përfshirja në të gjitha aktivitetet për shënimin e
Ditës Botërore për Ndihmën e parë dhe aktivitetet
që do të realizohen në koordinim në Qytetin e
Shkupit dhe Kryqin e kuq të RM

L Komisioni për edukim shëndetsor do ti krijojë të
gjitha parakushtet për kryerjen e denjë të këtij pro-
grami  i cili përfshin  aktivitete edukativo shëndet-
sore 

AKTIVITETET
SOCIALO
HUMANITARE

Aktivitetet socialo humanitare në Organizatën

komunale të Kryqit të kuq  Kisela Vodë – Shkup

janë të orientuara në nevojat e patjetërsueshme të

qytetarëve në zgjidhjen e problemeve themelore ,

solidaritetit dhe sigurisë sociale.

Organizata komunale e Kryqit të kuq Kisela

Vodë- Shkup, gjegjësisht Komisioni për aktivitete

sociale humanitare  në vitin 2008 aktivitetet e saja

do ti kahëzojë në: 

L Ndihmë sociale për popullatën;

L Kujdes për pleqtë dhe personat e pamundshëm ;

L Kujdes për fëmijët që  kanë nevoja sociale;

L Organizimi dhe realizimi i javëve me karakter

social;

L Aftësimi i popullatës për veprim  në fatkeqësi ele-

mentare;

L Realizimi i aksionit ,,dita e të uriturve” pjesëmar-

ja në proekte;

L Përfshirja në të gjitha aksionet që do të koordino-

het nga ana e Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit dhe

Kryqit të kuq në R. Maqedonisë

Komisioni për vitin 2008  me aktivitetet e saja do të

orientohet kah: 

L Formimi dhe ndjekja e vazhdueshme e punës së

Komisioneve për punë sociale në Shoqatat e Kryqit

të kuq në të gjitha mjediset;

L Inicimi, shqyrtimi dhe propozimi i masave për

zgjedhjen e dukurive të veçanta sociale dhe aso-

ciale;

L Në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare

për punë sociale në Komunat e Qytetit të Shkupit

Komisioni do të ndërmer hapa maksimal  për zbu-

limin dhe evidentimin  e personave të moshuar dhe

të pamundshëm në teritorin e Komunës;

L Organizimi i aksioneve konkrete për mbledhjen e

parave për ndihmë dhe ndihmë në natur  në mani-

festime tradicionale , javët;

L Ndarja e ndihmë e natyrë për persona dhe famil-

je që kanë nevojë për ndihmë sociale;

L aksent i veçantë në aktivitetin e Komisionit do të

kenë kujdes për pleqtë dhe personat e pamund-

shëm.

Për realizimin e suksesshëm të këtyre aktiviteteve

që dalin nga rekomandimet e organeve më të larta

të Kryqit të kuq, Komisioni do të aplikoj forma të

ndryshme dhe përmbajtje. Komisioni do të

bashkëpunoj me komisionet tjera në organizatën

komunale të Kryqit të kuq Kisela Vodë-Shkup.
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TË RINJTË DHE
KRYQI I KUQ
KISELA VODË 

Të rinjtë e Kryqit të kuq Kisela Vodë do  të

organozohen  në organizatën komunale të Kryqit të

kuq në bazë të deturave programore të Kryqit të

kuq Kisela Vodë duke i respektuar principet e Kryqit

të kuq, duke ndjekur STRATEGJINË-2010.

Përfshirja e të rinjëve në trupat e Kuvendit të

Kryqit të kuq Kisela Vodë tregon se ajo është e

pjekur  e vetëdishme dhe e edukuar  që në mënyrë

të barabartë  të rreket me obligimet  për realizimin e

suksesshëm të detyrave programore  të Kryqit të

kuq  Kisela vodë. Në vitin 2008 do të jenë të orien-

tuar në këto fusha:

L Përforcimin e bashkëpunimit me volonterë dhe

tërheqjen e volonterëve të rinjë 

L Organizimin në klube, zbavitje dhe maskemball

L Organizimin e ndeshjeve  për NP  

L Vendosja e Programeve bashkëhore për edukim

– varësi, alkoolizëm HIV/SIDA  dhe tuberkulozë etj.

L Organizimi i seminarëve nga më shumë fusha,

pjesëmarrja në ndeshje  ndërkomunale të të rinjëve,

kampime ndërkombëtare, proekte, bashkëpunim

dhe këmbim i ndërsjelltë i përvojave  të të rinjëve si

qëllim kryesor i vitit 2008

L Shënimi i ditëve të posaçme 

O 1-8 Mars java e luftës kundër kancerit

O 8- Maj  dita botrore i Kryqit të kuq 

O 14- Qershori dita botrore i dhurimit të gjakut

O 26- Korrik dita e solidaritetit 

O 9-Shtatori dita botërore e NP

O 1-7 Tetor java e të rinjëve e Kryqit të kuq 

O 15-21 Nëntor  java e kujdesit për pleq

O 1- Dhjetor java e luftës kundër sidës 

L Aplikimi i projekteve

L Organizimi i aksioneve humanitare për mbled-

hjen e mjeteve, për ndihmë popullatës së prekur 

L porforcimi i aktiviteteve në organizatën themelore

të Kryqit të kuq  në shkollat fillore dhe të mesme.

Për këtë qëllim do të ketë përfshirje në projekte për

punë  me të rinjtë  dhe pionerët në këto fusha: 

L Ligjerata diseminatorike, takime, edukime 

L Organizimi i tribunave me përmbajtje nga eduka-

ta shëndetsore 

L Përgaditja e proekteve për të rinjë  shminker-

tregimi real i plagëve dhe të plagosurve për NPM

L Të rinjtë e Kryqit të kuq në Kisela Vodë me

përkrahjen e antarëve, udhëheqsve nga Kuvendi i

Kryqit të kuq Kisela Vodë dhe trupat tjerë udhëhe-

qës, me ide dhe përmbajtje të reja do të vazhdojë të

realizojë aktivitetet programore të Kryqit të kuq me

pjesmarjen e organizimin e aksioneve, rritjen e anë-

tarsisë dhe realizimin e principeve tjera të Kryqit të

kuq.
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Aktiviteti i përgjithshëm i Komisionit do të jetë

në mënyrë permanente  gjatë tërë vitit, sipas

Kalendarit dhe aktiviteteve të Kryqit të kuq në

Maqedoni, për çdo manifestim – Java në kuadër të

aktiviteteve sociale humanitare, Komisioni do të

përcaktoj programe të posaçme.

Për punën e Komisionit për veprimtari  socia-

lo-humanitare përskaj bashkëpunimit me institu-

cionet të cilat e punojnë në këtë problematikë, do të

dalë në teren dhe në mënyrë direkte do të njihet me

gjendjen sociale të popullatës  dhe do të mara

masa adekuate.

K
IS

E
L
A

 V
O

D
A



91

2007 2008 %

TË ARDHURA 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
Te hyra e vet 2.846.000,00 2.860.000,00 55,08
Te hyra prej Ligjit e Kryqit e Kuq 2.000.000,00 2.300.000,00 44,30
Te hyra prej projekte 392.000,00 32.000,00 0,62
Te hyra prej te gjithe 5,238,000.00 5,192,000.00 100,00
TË DALURA PËR RROGA DHE KONPENSIME 1.750,280,00 1,718,196.00 33.09
TË DALURA MATERIALE 1.594,000,00 1791000.00 34.50
TË DALURA FUNKSIONALE 1.693,720,00 1,582,804.00 30.49
TË DALURA KAPITALE 200,000,00 100,000.00 1.92

GJITHSEJ TË DALURA 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
DALLIMI 0.00 0.00

TË ARDHURA 2007 2008 %

Të ardhura nga regjistrimi i veturave/Ligji për KQ 2.000,000,00 2,300,000.00 44.30
Të ardhura nga ndihma e parë 2.500,000,00 2,500,000.00 48.15
Dhurimi i gjakut 200,000,00 250,000.00 4.82
Diseminacioni 12,000,00 12,000.00 0.23
Nga projektet (ZRZ) 360,000,00
Të ardhurat nga qiraja dhe qesimi 12,000,00
Të ardhurat nga kamata 10,000,00 10,000.00 0.19
Të ardhurat nga antarsimi 100,000,00 100,000.00 1.92
Të ardhurat e jashtzakonshme 20,000,00 20,000.00 0.39
Të ardhurat nga shërbime tjera 24,000,00

GJISJEJ TË ARDHURA 5,238,000,00 5,192,000.00 100.00

PLANI FINASIAR PËR VITIN 2008
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TË DALURA 2007 2008 %

TË DALURA PËR RROGA DHE KONPENSIME
RROGA DHE KONPENSIME

Neto rroga 883,116,00 885,480.00 17.05
Konpensim për rrugë të punëtorëve 58,300,00 49,500.00 0.95
Konpensime për ushqim të punëtorëve 149,600,00 145,200.00 2.79
Konpensim për pushim vjetor 34,000,00 36,000.00 0.69

KONTRIBUTET NGA RROGA DHE TATIMI  PERSONAL
Kontribute për rroga të punëtorëve 508,168,00 471,330.00 9.07
Tatim personal nga rroga 107,096,00 100,686.00 1.93
Tatim personal nga konpensimet ( mëditje, dhurata jubilare) 10,000,00 30,000.00 0.57

GJITHSEJ TË DALURA PËR RROGA DHE KONPENSIME 1.750,280,00 1,718,196.00 33.09

TË DALURA MATERIJALE 
ENERGJI E HARXHUAR

Harxhimet për pjesmarrje në të dalura për SHHO 240,000,00 300,000.00 5.77

KOMUNIKACIONI DHE TRANSPORTI
Posta 10,000,00 20,000.00 0.38
Telefon/telefaks 220,000,00 250,000.00 4.81
Internet 24,000,00 24,000.00 0.46
Karborante 100,000,00 100,000.00 1.92
Harxhime për regjistrim të veturave 30,000,00 50,000.00 0.96
Të dalura tjera për transport (taks rrugore, larje të veturave, ngjitje gomash) 30,000,00 50,000.00 0.95

MATERIJALE
Materijal për zyra 50,000,00 100,000.00 1.92
Parapagesa për revista
Materijale për (MTO) 20,000,00 40,000.00 0.70
Pije dhe produkte ushqimore 20,000,00 30,000.00 0.56
Mjete për higjienë 20,000,00 30,000.00 0.56
Mjete për reprezentacion 50,000,00 30,000.00 0.56
Materijale tjera 20,000,00 20,000.00 0.38

MIRËMBAJTJE RRJEDHËSE
Ndreqja dhe mirëmbajtja e veturave 70,000,00 70,000.00 1.34
Harxhime për mirëmbajtjen e paisjeve 30,000,00 30,000.00 0.57
Mirëmbajtja e softverit dhe hardverit 30,000,00 30,000.00 0.56

SHËRBIME TJERA TË KONTRAKTUARA
Honorare për avokat 70,000,00 50,000.00 0.95
Provizion bankar 10,000,00 17,000.00 0.37
Shërbime tjera 500,000,00 500,000.00 0.62
Shërbime kontabiliteti 50,000,00 50,000.00 0.95

GHITHSEJ TË DALURA MATERIJALE 1.594,000,00 1,791,000.00 34.49
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TË DALURA FUNKSIONALE

VEPRIMTARI 2007 2008 %

Organizacioni dhe zhvillimi 
Seancat e këshillit ekzekutiv 70,000,00 100,000.00 1.92
Kuvendi i OKKK 30,000,00 50,000.00 0.96

Informimi dhe komunikimi 10,000,00 30,000.00 0.56
Diseminacioni 83,720,00 112,804.00 2.16
Veprimtaritë shëndetësore preventive 20,000,00 30,000.00 0.96
Ndihma e parë 100,000,00 100,000.00 1.92
Dhurimi i gjakut 200,000,00 200,000.00      12.55
Veprimtaritë socialo-humanitare 200,000,00 200,000.00 12.55
Shërbimi kërkesa 10,000,00 30,000.00 0.56
Marketingu 10,000,00 30,000.00 0.56
Finansat 10,000,00 30,000.00 0.56
Katastrofat 150,000,00 150,000.00 2.88
Bashkëpunimi ndërkombëtar 100,000,00 100,000.00 1.92
Rinia 220,000,00 200,000.00 12.54
Projekt diseminacioni për të rinjtë 100,000.00 1.92
Projekt (ZRZ) 360,000,00

MJETE TË BARTURA
Fondi për zhvillim ( KQRM) 120,000,00 120,000.00 2.30

GJITHSEJ TË DALURA FUNKSIONALE 1.693,720,00 1,582,804.00 30.50

TË DALURA KAPITALE

BLERJA E MOBILJEVE DHE PAJISJES PËR ZYRA
Blerja e mobiljeve për zyra – magazin
Blerja e pajisjeve informatike etj 100,000,00

BLERJA E AUTOMJETEVE
Blerja e veturës

MIRËMBAJTJA KRYESORE DHE SPECIALE
Rekonstruim dhe renovim i objekteve të ndërtimit 100,000,00 100,000.00 1.92

GJITHSEJ TË DALURA KAPITALE 200,000,00 100,000.00 1.92

GJITHSEJ TË DALURA 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
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ORAGNIZATA KOMUNALE E 
KRYQIT TË KUQ- QENDËR

1. Tërheqja e volunterëve të rinj dhe stërvitja e tyre
2. Ngritja e vetëdijes te nxënësit dhe edukimi i tyre për ndihmën e 

parë
3. Zhvillimi i modelit për diseminacion KKA-PHV
4. Formimi i ekipit për përgjigje gjatë katastrofave dhe stërvitja e 

të njejtit
5. Zhvillimi i dhurimit të gjakut te popullata  e re
6. Përforcimi i resurseve materialo teknike
7. Zhvillimi organizativ i të rinjëve

PRIORITETET PËR PUNË KARTA E NJOFTIMIT

Komunat të cilat i mbulon: Qendër. Numri i

banorëve 45 412. anëtarët e regjistruar 1300.

Volunter aktiv 70. Objekti i OKKK 115m2 (5 hap-

sira pune) në pronë të Kryqit të kuq të R.M, ndër-

tuan në v.1981. Objekti ka hapsir për magazin në

sipërfaqe prej 100m2 , nuk ka hapsirë për park-

ing.
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AKTIVITETET
SOCIALO
HUMANITARE
Veprimtaria sociale në Organizatën komunale të

Kryqit të kuq ,, Qendër” – Shkup del nga nevojat

direkte të qytetarëve për zgjidhjen më të suk-

sesshme të nevojave jetësore të njerëzve dhe

raportet humanitare, solidaritetin dhe sigurinë

sociale.

Organizata komunale e Kryqit të kuq ,, Qendër” –

Shkup gjatë vitit 2008 aktivitetet e saj do ti orientojë

kah:

L Ndihma sociale e popullatës 

L Kujdesi për pleqtë dhe të pamundëshmit

L Kujdesi për fëmijët që kanë nevojë për ndihmë

sociale

L Organizimi dhe realizimi i javëve me karakter

social

L Aftësimi i popullatës për të vepruar në fatkeqësitë

elementare masive

L Realizimi i aksionit ,, Dita e të uriturve” 

L Pjesmarrja në projekte 

L Formimi dhe ndjekja e vazhdueshem e punës së

komisioneve për punë sociale në Shoqatën e Kryqit

të kuq në të gjitha mjediset

L Inicimi, shqyrtimi dhe propozimi i masave për

zgjidhjen e dukurive të vecanta sociale dhe aso-

ciale.

L Në bashkëpunim me qendrën Meskomunale për

punë sociale të komunave të qytetit të Shkupit,

komisioni do të angazhohet maksimalisht për

locimin dhe evidentimin  e pleqëve dhe personave

të pamundshëm

L Organizimi i aksioneve konkrete për mbledhjen e

mjeteve finansiare dhe ndihmën në naturë gjatë

manifestimeve tradicionale, javëve

L Ndarja e ndihmës në naturë për persona dhe

familje që kanë nevojë për ndihmë sociale 

Me aksent të veçantë për komisionin do të jetë puna

e kujdesit për pleqtë dhe personat e lodhur.

Për realizim të suksesshëm të këtyre dhe

aktiviteteve tjera, që do të dalin nga propozimet e

organeve më të larta të Kryqit të kuq, Komisioni do

të aplikojë forma të ndryshme dhe përmbajtje.

Komisioni do të bashkëpunojë edhe me komisionet

e Organizatës komunale të Kryqit të kuq ,,Qendër”

– Shkup.

Aktivitetet  e gjithmbarshme të komisionit do të

mbahen në mënyrë permanente gjatë tërë vitit sipas

Kalendarit të aktiviteteve të Kryqit të kuq në

Maqedoni, ndërsa çdo manifestim – java nga fusha

e mbrojtjes sociale dhe humanitare, Komisioni do të

hartojë program të vecantë. 
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VEPRIMTARIA
PREVENTIVE

SHËNDETSORE
Komisioni për veprimtari shëndetsoro preventive

pranë organizatës Komunale të Kryqit të kuq

Qendër – Shkup si trup punues i cili i bashkon dhe

koordinon punën e komisioneve për sëmundjet e

zemrës, sheqerit, tumoreve, alkoolizmit, narkoman-

isë, duhanit, duhanit sidës, drogës, sëmundjeve të

lëkurës, sëmundjeve ngjitëse, posaçërisht të

zorëve, tuberkulozit, sëmundjeve mentale, mbrojt-

jes stomatologjike etj,  gjatë vitit 2008 do të organi-

zohen këto aktivitete.

L Shënimi i aktiviteteve tradicionale në përputhsh-

mëri me kalendarin e KQ në RM 

L Ligjerata të tipizuara dhe seminare 

L Tribuna  proekcione dhe slajde për filma, dis-

tribuimi i materialit edukativo shëndetsor (pllakate,

agjitime dhe broshura ) 

L Aftësimi i kuadrave – personave profesional për

edukator, pjesëmarja e aktivistëve nëpër seminare,

TË RINJTË
Të rinjtë janë forcë lëvizëse e  Kryqit të kuq dhe ata

kontribojnë në të gjitha kushtet e punës së organi-

zatës. Aktivitetin e tyre gjatë vitit 2008 do ta kahëzo-

jnë në këto aktivitete:

L Përcaktimin e aksioneve dhe aktiviteteve në për-

puthshmëri me Programën e organizatës komunale

sipas Kalendarit të akiviteteve të Kryqit të kuq të

Republikës së Maqedonisë. 

L Aksent i vecantë i ndjekjes dhe koordinimit të

aktiviteteve të shoqatave të të rinjëve të Kryqit të

kuq në shkollat e mesme dhe fakultetet në teritorin

e komunës.

L Në këto korniza Kryqi i kuq i rinisë me aktivitetet

e saja do të përfshihet në disa aksione dhe

aktivitete të trupave tjerë posaçërisht në aksione

shëndetësoro edukative dhe aktivitete socialo

humanitare

Në kuadër të aktiviteteve të aftësimit të të rinjëve

për ofrimin e ndihmës së shpejtë si dhe pjesmarjen

masive të ekipeve për ndihmën e parë në garat

komunale. 

Për shkak të punës së suksesshme në udhëheqjen

e aktiviteteve gjatë vitit shkollor do të vendosen

detyra për kontaktim dhe bashkëpunim me

Shoqatat e të rinjëve të Kryqit të kuq në shkollat e

mesme dhe fakultetet.  

Do të punohet në gjetjen e formave të reja të

veprimit me çka do të përfshihen rinia e fakultetit në

realizimin e detyrave programore ( studentët nga

fakulteti i mjeksisë dhe stomatologjisë do të përfshi-

hen në aksionet për matjen e shtypjes si dhe mbajt-

jen e ligjeratave në shkolla. Rinia e Kryqit të kuq do

të përfshihet në aksionet që do ti organizojë Rinia e

Kryqit të kuq e organizatës së qytetit.

Antarsimi i të gjithë nxënësve dhe studentëve në

Organizatën e Kryqit të kuq do të jetë e rëndë-

sishme për realizimin e detyrave programore dhe

statutare. 

Rinia e Kryqit të kuq ka rol të rëndësishëm në

aftësimin e kuadrove nga rradhët e rinisë për punë

në shoqatat për të rinjë e Kryqit të kuq nëpër ligjer-

ata dhe seminare.
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të cilat i organizon Kryqi i kuq i Republikës së

Maqedonisë

L Përgaditja  dhe realizimi i projekteve  nga fusha e

mbrojtjes shëndetsore të popullatës 

L Bashkëpunimi me organizatat shëndetsore, insti-

tucionet shkencore dhe Profesionale  të cilat meren

me prevencën e këtyre sëmundjeve

L Edukimi i volonterëve të rinjë – aktivistë të Kryqit

të kuq

L Aktivitetet e  tjera me qëllim që të zbuten  paso-

jat e këtyre sëmudjeve.

Aktivitetet që do të realizohen sipas programeve

dhe planeve për punë  ndërsa aksionet do të inten-

sifikohen për kohën e aktiviteteve të parapara të

përcaktuara me Kalendarin e aktiviteteve të Kryqit

të kuq të Maqedonisë.

NDIHMA EPARË
Në fushën e ndihmës së parë organizata komunale

e Kryqit të kuq Qendër-Shkup edhe në vitin 2008

vazhdon me kampanjën për edukimin e gjërë të

masave.

L Detyrimisht do të përfshihet në realizimin e
edukimit të vozitësve të rinjë, nxënësve nga shkol-
lat fillore dhe të mesme 

L Organizimin me kohë dhe të suksesshëm në
Organizatën komunale  për garat komunale të
ekipeve për ndihmë të parë, ku do të bëhen përp-
jekje  që  të meren ekipet nga rinia studentore 

L Seminare për mjek  të cilat do të përfshihen në
përgaditjen e ekipeve për pjesmarrjen në ndeshjet
për NP dhe stërvitjen për NP të vozitësve 

L Seminare edukative për arsimtarët me qëllim të
njohjes  dhe aplikimit të  të dontrinave të reja nga
kjo fushë 

L Seminare për tregimin e realtë të plagëve dhe
lëndimeve 

Komisioni për aktivitete shëndetsoro preventive  do

të krijoj parakushte për kryerjen e njëtë të këtyre

programeve që përfshin  aktivitete edukativo-shën-

detsore

DHURIMI I GJAKUT 
Në kuadër të aktiviteteve të përgjithshme të

Organizatës komunale të Kryqit të kuq Qendër-

Shkup  në vitin 2008  nga fusha e dhurimit të gjakut

detyrë prioritare do të jetë realizimi i kësaj

Programe  në drejtim të masovizimit dhe zhvillimit

të dhurimit të gjakut, me qëllim të sigurimit të gjakut

dhe produkteve të gjakut për të sëmurit  dhe  të lën-

duarit. 

Detyrë e parë e rëndësishme do të jetë që sipas

mundësive objektive  të respektohet plani operativ

për  dhurim të gjakut për vitin 2008. Për masoviz-

imin e këtyre aksioneve përveç formave të deritan-

ishme të punës, në këtë plan do të vazhdojmë me

edukim shëndetsor edukativ për mbarë popullatën

me rëndësi për dhurimin e gjakut me: 

L Ligjaratat dhe bisedat për temat e dhurimit të

gjakut në shkollat e mesme dhe fakultetet  në ndër-

marjet e mëdha dhe bashkësitë Lokale

L Seminare edukative për propagandues të

dhurimit të gjakut  nga ndërmarjet, rinia studentore 

L Formimi i aktivit të studentëve-dhurues të gjakut

nga të gjitha fakultetet e teritorit të Komunës

Qendër
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DISEMINACIONI
Në vitin 2008 qëllim kryesor i Diseminacionit

paraqet zgjerimi i diturive për Kryqin e kuq mes gru-

peve të ndryshme qëllimore. Për rritjen  numrit të

antarsisë së Kryqit të kuq është i nevojshëm  eduki-

mi bazë për principet, amblemin, konventat e

Zhenevës dhe principet tjera të Lëvizjes  me

rëndësi për aktivistetet e Kriqyt të kuq. Ky qëllim do

të arrihet përmes:

L  Organizimi i ligjeratave  për grupet qëllimore 

L  Përfshirja në kampanjë për përdorimin dhe mbro-

jtjen e amblemit të Kryqit të kuq

L  Pjesmarrje në puntori në koordinim me  Kryqin e

kuq të R. Maqedonisë dhe Kryqin e kuq Shkup

L  Përfshirja në programin KKA-PVH nëpër shkolla 

L  Përshirja në diseminacion  e aktiviteteve human-

itare përmes përpunimit të proekteve të reja 

L  Përfshirja në format e reja për punë me të rinjtë

në organizatat themelore si dhe rritjen e numrit të

volonterëve.

L Realizimi i anketave  mes popullatës  dhe motivi-

mi i tyre që të japin gjak posaçërisht në sektorin pri-

vat dhe mes  nacionaliteteve

L Bashkëpunimi me Entin për tranfiziologji dhe

Stacionin për tranfiziologji Spitalit të Qytetit  për

organizim të përbashkët në realizimin e aksioneve

për dhurimin e gjakut, posaçërisht  te rinia e

shkollave të mesme dhe fakulteteve

L Kujdesi i posaçëm do ti kushtohet dhuruesve të

shumëfishtë, me ftesë që përsëri të japin gjak

L Nëpërmjet institucioneve të sistemit do të kërko-

jmë respektimin e denjë të dhuruesve të gjakut që

janë të regulluara me ligj

L Komisioni do të angazhohet për vazhdimin tradi-

cional të shprehjes së mirënjohjes ndaj dhuruesve

të gjakut me dhurata gjegjëse 

Do të ndahen dhurata jubilare për dhuruesit e gjakut

për ndërmarjet më të sukseshme, shkollat e mesme

, fakultetet dhe personat  gjat 17 Marsit- Ditës së

dhuruesit të gjakut. Dita  e dhuruesit të gjakut do të

manifestohet në mënyr solemne në organizatën e

Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit dhe Organizatat

tjera  në të gjitha mjediset.

Kriqy i kuq dhe shërbimet e transfuziologjisë mbesin

bartës kryesor në organizatë  për realizimin e zhvil-

limin e dhurimit të gjakut .

E gjithë kjo që u tha më parë do të jetë e kushtëzuar

nga mjetet finansiare dhe angazhimi maksimal i

Kryqit të kuq dhe shërbimit për transfuziologji nga

njëra anë dhe institucionet tjera gjegjëse Organet

shtetërore, ndërmarjet e vogla, bashëksitë fetare

dhe mjetet e informimit në anën tjetër.

Organizata Komunale e Kryqit të kuq Qendër –

Shkup në mënyrë energjike do të kërkoj angazhimin

e të gjitha trupave nga Kryqi i kuq i  Maqedonisë me

qëllim të sigurimit të pagesës me rregull për realiz-

imin e dhurimit të gjakut, për kompenzim më real

me çka do të mbulohen harxhimet reale  të cilat i

bën Organizata Komunale e Kryqit të kuq Qendër-

Shkup në fushën e dhurimit të gjakut.

Për realizimin e gjithë kësaj duhet të angazhohen

antarët e Komisionit për dhurimin e gjakut si dhe

antarsia më e gjërë.
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2007 2008 %

TË ARDHURA 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
Te hyra e vet 1.050.000,00 1.290.000,00 33,60
Te hyra prej Ligjit e Kryqit e Kuq 2.000.000,00 2.000.000,00 52,08
Te hyra prej projekte 420.000,00 550.000,00 14,29
Te hyra prej te gjithe 3.470.000.00                            3.840.000,00               100,00

TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENZIME 1,385,000.00 1,475,000.00 38.55
TË DALURA MATERIALE 795000.00 1055000.00 26.70
TË DALURA FUNKSIONALE 1,290,000.00 1,310,000.00 34.75
TË DALURA KAPITALE 0.00 0.00 0.00
GJITHSEJ TË DALURA 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
DALLIMI 0.00 0.00 0.00

TË ARDHURA 2007 2008 %

Pjesa e bartur nga teprica e të ardhurave nga viti i kaluar

të ardhura nga qiraja dhe qesimi

Të ardhura nga buxheti lokal

Të ardhura nga regjistrimi i veturave / Ligji për KQ 2,000,000.00 2,000,000.00 52.10
Të ardhura nga ndihma e parë 840,000.00 960,000.00 26.00
Donacione/sponzorime

Të ardhura nga KQ RM 400,000.00 450,000.00 10.44
Nga proekte

Dhurues të gjakut 400,000.00 450,000.00 10.44
Diseminacion

Fond për zhvillim

Të ardhura nga kamata 10,000.00 30,000.00 0.90
Të ardhura nga antarsia 200,000.00 300,000.00 7.95
Të ardhura të jashtzakonshme 20,000.00 100,000.00 2.61
Të ardhura nga shërbimet tjera

GJITHSEJ TË ARDHURA 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00

PLANI FINASIAR PËR VITIN 2008
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TË DALURA 2007 2008 %

TË DALURA PËR RROGA DHE KOMPENZIME
Neto rrogat 720,000.00 740,000.00 19.30
Kompenzim për rrugë të puntorëve 45,000.00 50,000.00 1.30
Kompenzim për ushqim të puntorëve 75,000.00 80,000.00 2.10
Kompenzim për pushim vjetor 45,000.00 50,000.00 1.30
Dhurata jubilare 13,000.00 0.40
Përgatitje për pension 
Kompenzime tjera 

KONTRIBUTET PËR RROGA DHE TATIM PERSONAL
Kontribute për rroga të punëtorve 350,000.00 380,000.00 9.90
Tatim personal nga rroga 150,000.00 160,000.00 4.20
Tatim personal nga kompensimet (mëditje,  dhurata jubilare) 2,000.00 0.05

GJITHSEJT TË DALURA PËR ROGA DHE KOMPENSIME 1,385,000.00 1,475,000.00 38.55

TË DALURA MATERIALE

ENERGJI E HARXHUAR
Energji elektrike
harxhime për ujë 
Mbeturina
Nxemje

KOMUNIKACIONI DHE TRANSPORTI
Posta 20,000.00 20,000.00 0.52
Telefon dhe telefaks 130,000.00 130,000.00 3.36
Internet 30,000.00 30,000.00 0.90
Karborantet 50,000.00 50,000.00 1.30
Harxhimet për regjistrimin e veturave 15,000.00 15,000.00 0.40
Të dalurat tjera  për transport (taksë rrugore, larje të veturave, ngjitje gomash) 30,000.00 30,000.00 0.90

MATERIALE
Material për zyra 150,000.00 150,000.00 3.68
Parapagesa e revistave
Materiale për (AOP) 50,000.00 50,000.00 1.30
Pije dhe produkte ushqimore 20,000.00 20,000.00 0.52
Mjete për higjienë 60,000.00 60,000.00 1.60
Mjete për reprezentacion 50,000.00 50,000.00 1.30
Mjete materiale

MIRMBAJTJA RRJEDHËSE
Ndreqje dhe  mirmbajtje e veturave 30,000.00 30,000.00 0.90
Harxhime për mirëmbajtjen e paisjeve 50,000.00 50,000.00 1.30
Harxhime për mirëmbajtjen e ndërtesave
Mirmbajtje të SOFTËERIT dhe HARTËERIT 20,000.00 20,000.00 0.52

SHËRBIMET TJERA TË KONTRAKTUARA
Honoraresh avokatësh
Provizion bankar 30,000.00 30,000.00 0.90
Sigurim të pasurisë 30,000.00 30,000.00 0.90
Shërbime tjera 30,000.00 30,000.00 0.90
Qesimi 260,000.00 260,000.00 5.50

GJITHSEJ TË DALURA MATERIALE 795,000.00 1,055,000.00       26.70
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TË DALURA FUNKSIONALE 2007 2008 %

VEPRIMTARI
Organizacioni dhe zhvillimi

Seancat e Këshillit ekzekutiv 90,000.00 90,000.00 2.10
Kuvendi i OKKK 60,000.00 60,000.00 1.60

Informimi dhe komunikimi 30,000.00 30,000.00 0.90
Diseminacioni 30,000.00 40,000.00 1.04
Veprimtarit shëndetsoro – edukative 50,000.00 50,000.00 1.30
Ndihma e parë 400,000.00 400,000.00 9.50
Dhurimi i gjakut 200,000.00 200,000.00 6.97
Veprimtaria socialo humanitare 50,000.00 50,000.00 1.30
Shërbimi kërkesa 40,000.00 50,000.00 1.30
Marketingu 30,000.00 30,000.00 0.90
Finansa 40,000.00 40,000.00 1.04
Katastrofat 70,000.00 70,000.00 1.80
Bashkëpunimi ndërkombëtar 50,000.00 50,000.00 1.30
Rinia 60,000.00 60,000.00 1.60

MJETET E BARTURA 
Transfere deri te organizata themelore të KQ

Fondi për zhvillim (KQ RM) 90,000.00 90,000.00 2.10
GJITHSEJT TË DALURA FUNKSIONALE 1,290,000.00 1,310,000.00 34.75

TË DALURA KAPITALE

BLERJE DHE MOBILJEVE DHE PAISJEVE KANCELARIKE
Blerja e mobiljeve për zyra 
Blerja e paisjeve informatike etj.

BLERJA E AUTOMJETEVE
Blerja e veturës

MIRMBAJTJA THEMELORE DHE SPECIALE
Rekonstruim dhe renovim i objekteve të ndërtimit

GJITHSEJ TË DALURA KAPITALE 0.00 0.00 0.00

GJITHSEJ TË DALURA 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
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ORGANIZATA KOMUNALE E 
KRYQIT TË KUQ ÇAIR

1. Masovizimi i principeve themelore të Organizatës komunale të Kryqit të kuq 
me anëtarë të rinj – volonterë, orientimi i tyre për të vepruar në Kryqin e kuq 
në kushte bashkëkohore.

2. Diseminacioni .
3. Stërvitja e anëtarëve dhe rezervave të njësive për përgjigje gjatë 

katastrofave.
4. Projekte për veprim preventiv dhe kurim në kuadër të Këshillimores për luftë 

kundër sëmundjeve dhe varësive.
5. Përparimin e dhurimit të gjakut në mjediset urbane dhe bashkësitë rurale me 

regrutim të dhuruesve nga radhët e të rinjëve.
6. Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare me projekte të përbashkëta.
7. Përfitimi i donatorëve nga hapësirat e komunave Çair, Butel, Çuçer- Sandevë 

dhe Shuto Orizare.
8. Organizimi i aktiviteteve me rastin e ditëve të Kryqit të kuq të parapara me 

kalendarin për aktivitete.
9. Azhurimi i evidencës kompjuterike për dhuruesit e gjakut.
10. Rreshtimi i evidencës kadrovike kompjuterike të anëtarëve të Organizatës të 

Kryqit të kuq Çair-Shkup dhe regullshmëria në pagesën e anëtarësisë.
11. Organizimi i seminareve dhe punëtorive sipas veprimtarisë.

PRIORITETET PËR PUNË KARTA E NJOFTIMIT

Komuna i mbulon: Shuto Orizaren, Butelin,

Çuçer Sandevën dhe Çairin. Numri i banorëve

131.437. anëtarët e regjistruar me anëtarësi të

paguar 752. volonter aktiv 70. objekti i OKKK

Çair ka sipërfaqe prej 192 m2 ( 6 hapësira pune

) nuk janë pronë e organizatës të Kryqit  të kuq (

të dhëna në shfrytëzim të përhershëm). Të ndër-

tuar në vitin 1963. objekti ka hapësirë për maga-

zin 43 m2 por nuk ka parking. 
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DISEMINACIONI

L Zgjerimi i diturive për Lëvizjen Ndërkombëtare të

Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe për rolin e

mandatit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të kuq,

për Federatës Ndërkombëtare dhe shoqatat e

Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, për

shoqatën nacionale, principet themelore të Kryqit të

kuq, përmbajtjen e Konventave të Zhenevës dhe

Protokoleve dhe përmbajtjen e Ligjit për Kryqin e

kuq në Republikën e Maqedonisë.

L Grup qëllimor do të jenë të rinjtë nga shkollat e

mesme dhe studentët të cilët do të stërviten për dis-

eminator të ardhshëm-nxënës nga klasa e tetë e

shkollave fillore.

L Projekti Promovimi i vlerave humane në organi-

zatën komunale të Kryqit të kuq Çair-Shkup do të

vazhdojë me punë në dy shkollat e mesme dhe do

të vazhdojë në shkollat filore me të cilat do të formo-

hen tre punëtori.

L Bartës të këtyre aktiviteteve do të jenë të rinjtë

përmes programit të posaçëm

Në planin socialo-humanitar kujdes i posaçëm do tu

kushtohet:

L Evidentimit të mëtutjeshëm të personave nga

territoret e komunës që kanë nevojë për ndarjen e

ndihmës sociale.

L Organizimit të aksioneve mbledhëse të të mirave

materijale, ushqimit, veshmbathjes dhe parave.

L Organizimi i aksionit për mbledhjen e librave për

fëmij të cilët nuk kanë mundësi ti blejnë.

L Përgatitjen e programit për shënimin e

aktiviteteve sipas kalendarit – 16 tetori – Dita e të

uriturve, Java e kujdesit për personat e moshuar

L Me rastin e shënimit të këtyre aktiviteteve do të

organizohen aksione mbledhëse, vizita të shtëpive

të pensionistëve, invalidëve dhe familjeve të tyre.

Projekt: Të rinjtë në kujdesje për personat e 

moshuar

Projekt: Dora e zgjatur ( ndihmë për personat e 

hendikepuar në Entin Republikan për 

rehabilitim-Fushë Topanë dhe SEU, 

Idnina.

L Në realizimin e këtyre aktiviteteve do të vendoset

bashkëpunim i ngushtë me organet shtetërore, me

vetëqeverisjen lokale, organizatat joqeveritare nga

komunat Çair, Butel, Çuçer Sandevë dhe Shuto

Orizare, donatorët nga jasht dhe finansimi i projek-

teve konkrete për zgjidhjen e rasteve sociale.

AKTIVITETET SOCIALO 
HUMANITARE
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jëve si dhe motivimin e tyre për të dhënë gjak.

Angazhimi i të rinjëve në aksione mbledhëse

humanitare.

L Edukimi dhe aftësimi i kuadrove për punë
me të rinjtë.

L Informimi i vazhdueshëm për aktivitetet e të
rinjëve.

L Përfshierja e të rinjëve në punën  e trupave
dhe organeve të Kryqit të kuq dhe përfshierjen
e të rinjëve në realizimin e detyrave pro-
gramore sipas kalendarit të Kryqit të kuq.

L Shënimin e- Javës së të rinjëve të Kryqit të
kuq ( 14-21 shtator).

L Shkëmbimi i diturive dhe përvojave me për-
faqësues të organizatave të rinisë nga vendi
dhe bota.

L Zgjerimi i projektit PVH.

L Diseminimi i shkollave fillore dhe të mesme.

Realizimi i aksioneve mbledhëse.

AKTIVITETET
SHËNDETËSORO-
PREVENTIVE DHE

NDIHMA E PARË
Organizata komunale e Kryqit të kuq Çair në
vazhdimësi do të angazhohet për:

L Zgjerimin e përmbajtjeve(brendive) shëndetësore
në mbrojtjen dhe përparimin e shëndetit të popul-
latës përmes shënimit të javëve tradicionale të
Kryqit të kuq për luftë kundër sëmundjeve kardio-
vaskulare, karcinomit, tuberkulozës, sëmundjes së
sheqerit dhe sidës.

L Preventivë edukative kundër sëmundjeve tradi-
cionale prezente dhe sëmundjeve ngjitëse.

L Stërvitje kryesore për dhënien e  ndihmës së parë
në shkollat fillore, të mesme dhe bashkësitë lokale
.
L Përgatitja e ekipeve për gara në shkolla, komuna,
regjion dhe Republikë.

L Stërvitje kryesore për kandidatët për vozitës për
dhçnien e ndihmës së parë.

AKTIVITETET E TË RINJËVE

Në organizatën komunale do të vazhdojnë për-

pjekjet mes bartësve kryesor dhe aktiviteteve

të tyre që të jenë të rinjtë. Për këtë qëllim do të

vazhdojmë të mbajmë kontinutet në :

L Kontinuitet mes koordinatorit për punë me të
rinjtë dhe të rinjëve nga tereni.

L Masovizimi i anëtarësisë me animim në
mjedise konkrete.

L Gjallërimi i organizatave themelore dhe
formimi i të rejave.

L Edukimi i të rinjëve parashkollor dhe në
shkollat fillore me theks të veçantë pranimi i
klasave të para.

L Edukimi i të rinjëve për rreziqet nga sëmund-
jet e varësisë ( droga, alkooli dhe duhani) pre-
ventivë nga sida dhe sëmundjet tjera aktuale.

L Stërvitja e të rinjëve për dhënien e ndihmës
së parë dhe kontrollin e aftësive përmes gar-
ave.

L Organizimi i ligjeratave për rëndësinë e
dhurimit të gjakut dhe masovizimin mes të rin-
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DHURIMI I GJAKUT 
Me qëllim që të realizohet sa më shumë plani

vjetor për dhurimin e gjakut. Organizata komu-

nale e Kryqit të kuq në vitin 2008 do ti ndërmer

këto aktivitete:

L Organizimin e aksioneve dhuruese të gjakut

në bazë të planit vjetor operativ.

L Edukimi i popullatës me theks të veçant për

dhurimin e gjakut.

L Motivimi dhe stimulimi i dhuruesve të rinj

sidomos nga sektori privat.

L Gjetja dhe begatimi i mjeteve motivuese.

L Vazhdimi i bashkëpunimit me bashkësitë

fetare dhe sektorin privat i cili vitin e kaluar ka

dhënë rezultatet e para.

L Rumbullaksimin e evidencës kompjuteristike

për dhuruesit sipas grupeve të gjakut dhe

bashkësive lokale.

L Vizita e seminareve për edukimin e kuadrove që
do ti organizojë Oganizata e qytetit dhe Organizata
Republikane e Kryqit të kuq.

L Seminar për stërvitjen e kuadrove për paraqitjen
reale të plagëve dhe lëndimeve.

L Blerja e më shumë kompleteve për ndihmën e
parë që mungojnë në moment.

L Shënimi i Ditës botërore për ndihmën e parë.
L Organizimi i kontrollëve mjekësore për zbulimin e
hershëm të kancerit në gji.

L Organizimi i aksioneve për matjen e shtypjes së
gjakut, sheqerit në gjak.

L Organizimi i ligjeratave për përparimin e mbrojtjes
shëndetësore të fëmijëve, të rinjëve dhe nënave
nëpër fshatra.

L Edukimi dhe trajnimi i njësisë komunale për
përgjigje gjatë katastrofave.

Projekt: këshillimore për sëmundjet e 

varësisë-duhani, narkomania, 

alkoolizmi.

Projekt: zbulimi i hershëm i sheqerit në gjak.

Projekt: zbulimi i hershëm i kancerit në gji.

L Organizata komunale do të angazhohet për

respektimin e denjë të të drejtave të dhuruesve

të gjakut në mjediset e tyre si dhe organizimin

e formës së shoqatës për aktivitetet e tyre.

L Organizata komunale do të dërgojë pesë

fëmijë të dhuruesve të rregullt nga familjet

sociale në verime në objektet e organizatës

Republikane të Kryqit të kuq dhe organizatës

së Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.
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2007 2008 %
TË ARDHURA 5,417,667.00 5,378,859.00
Te hyra e vet 3.328.538,00 3.228.859,00 60.03
Te hyra prej Ligjit e Kryqit e Kuq 1.758.357,00 1.770.000,00 32,91
Te hyra prej projekte 330.772,00 380.000,00 7,06
Te hyra prej te gjithe 5,417,667.00 5,378,859.00 100,00

TË DALURA PËR RROGA DHE KONPENSIME 1,280,108.00 1,295,000.00 24.08

TË DALURA MATERIJALE 967.700.00 1.077.000.00 20.02

TË DALURA FUNKSIONALE 1,923,000.00 1,832,200.00 34.06

TË DALURA KAPITALE 220,000.00 1,174,659.00 21.84

GJITHSEJ TË DALURA 4,390,808.00 5,378,859.00 100.00

DALLIMI 0.00

TË ARDHURA

2007 2008 %

Pjesa e bartur nga teprica e të ardhurave nga viti i kaluar 661,632.00 1,026,859.00 19.09
Të ardhura nga qiraja dhe qesimi

Të ardhura nga buxheti lokal

Të ardhura nga regjistrimi i veturave/ligji për KQ 1,758,357.00 1,770,000.00 32.91
Të ardhura nga ndihma e parë 2,528,000.00 2,050,000.00 38.11
Donacione/sponzorime 45,000.00 50,000.00 0.93
Të ardhura nga KQRM 182,766.00 200,000.00 3.72

Projekte 76,666.00 100,000.00 1.86
Dhurim gjaku 106,100.00 110,000.00 2.05
Diseminacion

Fond për zhvillim

Të ardhura nga kamata 5,193.00 6,000.00 0.11
Të ardhura nga antarësimi 22,010.00 30,000.00 0.56
Të ardhura të jashtzakonshme 26,340.00 30,000.00 0.56
Të ardhura nga shërbime tjera 5,603.00 6,000.00 0.11

GJTHSEJ TË ARDHURA 5,417,667.00 5,378,859.00 100.00

PLANI FINASIAR PËR VITIN 2008
Ç
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TË DALURA

TË DALURA 

PËR RROGA DHE KONPENSIME

2007 2008 %
Neto rroga 682,652.00 680,000.00 12.64
Konpensim për rrugë të punëtorëve 34,100.00 35,000.00 0.65
Konpensim për ushqim të punëtorëve 74,100.00 75,000.00 1.39
Konpensim për pushim vjetor 22,200.00 25,000.00 0.46
Dhurata jubilare
Përgatitje për pension 30,000.00 0.56
Konpensime tjera

KONTRIBUTE NGA RROGA DHE TATIMI PERSONAL

Kontribute nga rroga e punëtorëve 329,971.00 320,000.00 5.95
Tatim personal nga rroga 69,985.00 60,000.00 1.12
Tatim personal nga konpensimet ( mëditje, dhurata jubilare) 67,100.00 70,000.00 1.30

GJITHSEJ TË DALURA PËR RROGA DHE KONPENSIME 1,280,108.00 1,295,000.00 24.08

TË DALURA MATERIJALE

ENERGJI E HARXHUAR
Energji elektrike 132,704.00 170,000.00 3.16
Harxhime për ujë 5,357.00 10,500.00 0.20
Mbeturina 14,284.00 15,000.00 0.28
Nxemje

KOMUNIKACIONI DHE TRANSPORTI
Posta 17,010.00 18,000.00 0.33
Telefon/telefaks 141,406.00 160,000.00 2.97
Internet 51,150.00 60,500.00 1.12
Karborante 48,693.00 62,000.00 1.15
Harxhime për regjistrimin e veturave 35,000.00 40,000.00 0.74
Të dalura tjera për transport ( taks rrugore, larje të veturave, ngjitje gomash) 10,000.00 12,000.00 0.22

MATERIJALE
Materijal për zyra 31,319.00 30,000.00 0.56
Parapagesa për revista
Materijale për AOP 17,800.00 18,000.00 0.33
Pije dhe produkte ushqimore 8,047.00 9,000.00 0.17
Mirëmbajtje dhe mjete për higjienë 17,203.00 16,000.00 0.30
Ndihma, donacione, dhurata 6,194.00 7,000.00 0.13
Materijale tjera
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MIRËMBAJTJA RRJEDHËSE
Ndreqja dhe mirëmbajtja e veturave/amortizimi/ 28,000.00 30,000.00 0.56
Harxhime për mirëmbajtjen e pajisjeve 30,798.00 32,000.00 0.59
Harxhime për mirëmbajtjen e ndërtesës 32,480.00 33,000.00 0.61
Mirëmbajtja e softverit dhe hardverit 15,000.00 18,000.00 0.33

SHËRBIME TJERA TË KONTRAKTUARA
Kontabilitet, shërbime intelektuale 81,825.00 82,000.00 1.52
Provizion bankar 18,400.00 19,000.00 0.35
Sigurim i pasurisë 30,000.00 30,000.00 0.56
Shërbime tjera-për projekte 134,030.00 140,000.00 2.60
Marëveshje në vepër 61,000.00 65,000.00 1.21
GJITHSEJ TË DALURA MATERIJALE 967,700.00 1,077,000.00 20.02

TË DALURA FUNKSIONALE

VEPRIMTARI
Organizacioni dhe zhvillimi 

Seanca e këshillit ekzekutiv 73,462.00 74,000.00 1.38
Kuvendi i OKKK 30,000.00 30,000.00 0.56

Informimi dhe komunikimi 
Diseminimi 3,360.00 5,000.00 0.09
Veprimtaria edukativo-shëndetësore 21,970.00 25,000.00 0.46
Ndihma e parë 892,024.00 750,000.00 13.94
Dhurimi i gjakut 89,322.00 100,000.00 1.86
Veprimtaria socialo-humanitare 139,158.00 150,000.00 2.79
Kotizimi për delegat në KQM 98,200.00 98,200.00 1.83
Marketingu 20,000.00 0.37
Jubileje dhe manifestime 159,605.00 70,000.00 1.30
Katastrofa 50,000.00 0.93
Bashkëpunimi ndërkombëtar 158,300.00 160,000.00 2.97
Rinia 257,599.00 300,000.00 5.58

MJETE TË BARTURA
Transfere deri te organizatat themelore të KQ
Fondi për zhvillim
GJITHSEJ TË DALURA FUNKSIONALE 1,923,000.00 1,832,200.00 34.06

TË DALURA KAPITALE

BLERJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE PËR ZYRA
Blerja e mobiljeve për zyra 20,000.00
Blerja e pajisjeve informatike etjer. 200,000.00

BLERJA E AUTOMJETEVE
Blerja e veturës

MIRËMBAJTJA THEMELORE DHE SPECIALE
Rekonstruimi dhe renovimi i objekteve të ndërtimit 1,174,659.00 21.84
GJITHSEJ TË DALURA KAPITALE 220,000.00 1,174,659.00 21.84

GJITHSEJ TË DALURA 4,390,808.00 5,378,859.00 100.00
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Propozimi i Buxhetit të Kryqit të kuq të Qytetit të
Propozim Buxhetet e OKQSH  dhe OTH  në teritorin

e qytetit paraqesin kontinuitetin e aktiviteteve të

Kryqit të kuq në realizimin e qëllimeve programore

ambicioze përmes aktiviteteve programore.

Në planin  e marketingut dhe gjetjes së formave të

realizimit të së njëjtës, do të mundohet që ti opera-

cionalizoj të gjitha resurset ekonomike, materiale

dhe njerzore, me qëllim  që të realizohen  mjete

finansiare për afirmimin e organizatës.

L Për realizimin e këtyre aktiviteteve programore të

Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit parashihet:

L Ndjekja e zhvillimit organizativ dhe parashikimi i

masave për ngritje dhe zhvillim

L Realizimi i përbashlëet i proekteve dhe kampan-

jave me organizata tjera joqeveritare përmes

raporteve partnerike

L Përpunimi i proekteve atraktive dhe aplikacioni

për përkrahjen finasiare të të njejtëve

L Thellimi i bashkpunimit me vetqeverisjen lokale

dhe mundësia e shfrytëzimit të fondeve me të cilat

ajo disponon

L Shfrytëzimi maksimal i kapaciteteve dhe qen-

drave me të cilat disponon kryqi i kuq

L Realizimin e të ardhurave nga anëtarsimi

L Realizimi i të ardhurave në baza ligjore

L Realizimi i të ardhurave nga ndihma e parë

L Vazhdimi i implementimit të kampanjave dhe pro-

jekteve egzistuese

L Marketingu i suksesshëm dhe puna finansiare e

Kryqit të Kuq dhe OTH të Kryqit të kuq, është një

spektër i gjër i aktiviteteve  për sigurimin e ndihmës

finasiare për grupet e ndryshme të popullatës së

prekur nga njëra anë dhe bashkpunimi me dona-

torët dhe partnerët nga ana tjetër.

PUNA MATERIALO FINANSIARE E QYTETIT TË SHKUPIT DHE
OKKK TË QYTETIT TË SHKUPIT
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Red Cross of City of Skopje is part of the National
association of Red Cross  of Republic of Mace do -
nia and with this a part from the International
movement of the Red Cross and Red Crescent.
Red Cross of City of Skopje has the coordinative
role over the 5  Red Cross branches on the terri-
tory of City of Skopje (Red Cross branch Karpos,
Gazi Baba, Cair, Kisela Voda and Centar)

Infrastructure: Red Cross of City of Skopje has
office space with an area of 210m2 (11 rooms)
built in 1980. Ware house space of 720m2.

Struga center: Area 1000m2 (32 rooms, 10 bun-
galoows, 3 apartments, 1 restaurant, 2 meeting
rooms, 2 baraques, 2 offices. It is built in 1959.
Ware house 50m2.

Vodno center: 15000m2(3 pavilions, 1 building,
one restaurant with kitchen, 2 small meeting
rooms, 1 room for the doorman, 1 new building
garage, 1 container for rescue station. It is built
in 1936. Ware house  100m2.

Address: 11 October 42 a
Tel:/Fax:  3139-578
Mail: skopje@redcross.org.mk    
/ 578.138 citizens
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On the question: Why you spend your
free time as a volunteer in the Red Cross?
From several people we have received the
following answer: 
When we will leave this world we would
like to know where we really belonged.
Maybe the most precious one yet the most
sincere consequence from this way of
thinking is a kind of long-term facing
with ourselves. 
Being a volunteer in the Red Cross no
matter how it is analyzed it is a chal-
lenge, condition that puts one to a test:
What can one do and how will one realize
itself? 

Volunteer in the Red Cross: Reality or Necessity

This kind of looks in a mirror is not
always pleasant, but is always useful.

Further more the volunteering in the Red
Cross leaves traces in the soul of every per-
son, no metter if one likes that or not. In
other people's looks full with new faces sen-
sibility, realizing the other people's needs,
help at the end give birth to something
that can be named world enlarged view or
open mind, a person who does not upsets
from differences or problems and has the
strengt to surpass them.

That is why in this program Red Cross of
City of Skopje and its branches on the ter-
ritory of the city of the capital offer you
new vision for 2008, one small guide for
volunteering in the programs activities ,
place where everyone can find oneself to
make someone and yourself happy.

That is why enjoy in the time that you
spend in the Red Cross, time when you
help to someone else, when you raise the
awareness for better life, when you do your
citizen's duty as a socially responsible
person.                                                                      

Sait Saiti                                Suzana Tuneva Paunovska

Prezident                                                       Secretary                                          
Red Cross City of Skopje                        Red Cross City of Skopje

Volunteer in the Red Cross: Reality or Necessity



112

WORKING PRIORITIES
OF THE CITY RED CROSS OF SKOPJE

1. Attracting new volunteers and their training for working in the 
Red Cross;

2. Development and further extending of the dissemination RCA-
PHV;

3. Raising the awareness among the students about the 
importance of the First Aid as well as their mass education 
through the school system;

4. Continuous training of teams for facing catastrophes and their 
training;

5. Development of  pilot projects in the field of health-preventive 
activity;

6. Searching for new forms of raising the awareness among the 
young people for developing the blood-donor activity;

7. Organization development of the young people;
8. Cooperation through common project activities with the non-

governmental sector;
9. Building capacities for working in multiethnic environment;
10. Improving the material-technical resources;
11. Development of the work by realizing activities connected to 

raising funds from additional activities and services. 
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D - Movement

I - Idea

S - The memory of Solpherino

E - Unity

M - International Humanitarian Right

I - Involving volunteers

N - National association

A - Emblem

C - Red Cross

I - Informing the public

J - Strengthening the capacities of ND

A - Anri Dinan

What is dissemination?

During the last 3500 years it is assumed that the

universal peace existed for only 250 years . The

tragic consequences brought people to the idea that

it is necessary to reduce the sufferings. This

encouraged the idea for establishing an organiza-

tion whose purpose will be to help people all over

the world whenever they need it. 

In order to introduce them with the organization, the

members of the Red Cross implement DISSEMINA-

TION which actually , in the context of the Red

Cross, means : spreading knowledge about the

International Movement of the Red Cross and the

Red half-moon , the role and the mandate of the

International Committee of the Red Cross, the

International Federation of national associations of

the Red Cross and the Red half-moon and activities

of the national associations, basic principles of the

Movement, the International Humanitarian right, the

emblem and the human values. 

Why dissemination?

L  To convince people to be human, to respect the

human principles and to practice them;

L  To spread the knowledge of the international

human right;

L  To respect the emblem;

L  To strengthen the identity of the Movement;

L To strengthen the image of the Nationa

Association, which would be more attractive to

the domestic and foreign partners

Dissemination for whom?

L  Employed and volunteers as a priority;

DISSEMINATION 
L  External target groups (education, media, local
authorities, non-governmental organizations, mili-
tary officers, medical officers and the general pub-
lic. 

How in 2008?

L Organization of lectures for the target groups;

Joining the campaign for use and protection of the

emblem of the Red Cross;

L Taking participation in workshops organized by

the Macedonian Red Cross;

L Organization of workshops within the frameworks

of the project Red Cross in action- Promotion of the

human values;

L Establishing regional development  centers in the

field of dissemination;

L Providing certain number of lessons   in dissemi-

nation for licenses in other fields;

L Coordination and providing support of RC Branch

activities in the field of dissemination;   
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PROJECT’S MISSION:

Creating an intercultural society through promoting
a culture of dialog and the values of the Red
Cross.

BACKGROUND:

RCA-PHV was initiated by the Norwegian Red
Cross in 1996, and implemented in Macedonia in
1998, initially by the International Committee of the
Red Cross, and later in 2004 the project was hand-
ed over to the City Red Cross of Skopje . Such proj-
ect was approved by the Ministry of Education.  Last
year this project became a model of dissemination
for young people and it is part of every Municipal
organization of the Red Cross on the territory of R.
Macedonia. 

With a concrete strategy, last year the project was
implemented in R. Serbia, under direct support of
the RCA-PHV office as well as by experts from
ICRC from R. Macedonia and R. Serbia. In their
country it resulted in participation of 140 young peo-
ple and preparation of 11 big projects. Due to every-
thing it has to offer and all the gains coming as a
result of it, RCA-PHV has became looked for not
only there but wider. This year concrete steps are
being undertaken with R. Albania and R. Bulgaria.
The presentation of the project continues for any-
one who is interested in it.

HOW TO BECOME PART OF THE PROJ-
ECT ON 2007-2008?

In each RC Branch at a certain date our instructors
hold an introductory lesson which may be attended
by anyone interested , and it is attended by young
people from 14 to 19. Maybe already are a volun-
teer in the Red Cross, and maybe you aren’t.  The
young people selected by our instructors will get
their training through the two-days workshop in
Struga, and the remaining in their RC Branch. After
the obtained training you have a unique opportunity
, using your creativeness, to offer your help wherev-
er you and your group believe it is needed the most.
The projects which will be most highly  valued

(depending on the authors themselves) go to final
workshop, and from there some of you will go to the
International summer camp. Through all this you
become part of the big family of the Red Cross and
you continue with your activities in clubs which exist
in each RC Branch.  At the same time your complet-
ed projects  are recognized to you also in the school
as a part of your project activity.

PERSONAL GAINS FOR THE COMMUNITY:

During the cycle 2007-2008 the participants will
obtain training about the Movement of the Red
Cross , communication and how to prepare and file
small projects. They will be encouraged to actively

use their newly acquired experience preparing
small projects for the wellbeing of the community
they live in.   For the young people this is an oppor-
tunity to do something, to change or improve the
environment they live in, and in doing so they build
and develop themselves into mature and responsi-
ble individuals. For the Municipal organizations this
represents an opportunity to attract new volunteers
and to keep the old ones, by reviving the activities
in their organization , making it more attractive for
the young people as well as an additional training
for the existing disseminators  or new ones select-
ed by RC Branch itself. The young people that were
part of the project have so far prepared 209 individ-
ual and collective sm
all projects.

THE GOALS OF THE STRATEGY OF CKA-
PHV FOR 2008 ARE AS FOLLOWS:

L  Connecting the RCA-PHV program with schools

and with RC Branch

L  Connecting the dissemination with humanitarian

activities by preparing small projects for the wellbe-

ing of the community

L  Strengthening the new format of working with

young people in RC Branch as well as increasing

THE RED CROSS IN ACTION –PROMOTION OF HUMAN VALUES
S
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The young people are a driving force in the Red
Cross, they give their contribution in all the working
fields, but by developing the part of young people in
the last several years , conditions were created and
capacities were built for realization of many activi-
ties developed by the young people by the principle
“From Idea to Realization”. 

COLLECTION ACTIVITIES

L  Within the frameworks of the Calendar activities
for marking the Day of solidarity, The Day of
Hunger, The New Year holidays etc.;
L  Action “For new home”- collecting furniture and
household objects and their donation to poor fami-
lies;
L  Action “For happy and successful school days”-
through different activities for raising financial and
material funds the young people will contribute in
improving the working conditions in the schools
which are in poor condition;
L  Sports-recreational and humanitarian action “For
Happier Childhood”- through realization of many
sports activities in the community and a central
event the young people will raise money intended to
help the socially threatened children
L  Humanitarian parties
L  The young people, apart from organizing the
activities for collecting different material and finan-
cial funds to help the people which need it the most,

YOUTH
they will also organize activities for socialization,
education and friendship of different categories of
people. 
L  Excursion with children from socially threatened
families 
L  Constant meetings and mutual activities with
intellectually handicapped people;
L  Visiting Old People’s Homes;

PROJECT

The young people and the bon-ton cul-
ture towards the handicapped

Raising the awareness among the young people in
connection with the handicap as a question of
human right and breaking the compactness of the
barriers in the process of reducing the social dis-
crimination. 

Through raising the understanding of the handicap
as a question of human right we will be able to have
bigger understanding of the compactness of the
barriers which result out of our perception and the
surrounding which on the other hand prevent the
handicapped people from being part of the social
life. 

In order to be able to overcome our prejudices , it is
first of all necessary to understand the handicap , to

the number of volunteers in all RC Branch which

would result in a club for young people in each RC

Branch 

L  Promoting active knowledge as well as active

approach towards life ( from theory into practice)

L  Promoting the culture of dialog with the purpose

of creating intercultural society

ACTIVITIES FOR 2007/8

L  One preparatory workshop for the RCA-PHV
staff

Introductory lessons for existing and potential vol-

unteers in RC Branch.

L  4 regular workshops with RC Branch  (training for
disseminators and volunteers)

L  Preparation of projects by the participants

L  Process of selection of projects and one prepara-
tory workshop with the RCA-PHV staff for this pur-
pose

L  Final workshop

L  International summer camp
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Blood donor is a segment of the work of the City

Red Cross of Skopje whose final goal is its improve-

ment and satisfying the needs of blood and blood

products on the territory of the city of Skopje. 

During the last year we were moving towards direc-

tion of promoting the blood donor and realizing the

set program activities through many activities and

traditional blood donor actions, in the role of coordi-

nators and promoters of blood donor. 

This year as well, considering the economic and

social surrounding in our society, we are planning

activities for preparing a special program for raising

the blood donor level in the city of Skopje. 

The engagement of the  City RC of Skopje in the

field of blood donor is part of the concrete activities

which are established by the Program for organiz-

ing and promoting the blood donor in our country.

We also set a priority to raising the awareness

among the young people about the need of their

active participation as blood donors and keeping

the motivation for continuing the human act with

multiple blood donors.   

BLOOD DONATIONS
understand the barriers and to overcome our preju-
dices which contribute collectively in making one
category of citizens  “invisible “.  The young people
in the Red Cross are planning to realize a chain of
activities within the frameworks of the six-month
project which will contribute in achieving such goals. 
The young people are also planning activities in the
field of health-preventive care by marking the Week
of diseases of the blood vessels, Week of hygiene,
Week of the war against AIDS and Week of the war
against cancer.

Project Love Carefully, live safely

Education and raising the awareness among the
young people about healthy and safe sexuality. 

According to the records of the Strategy for
HIV/AIDS 2003-2006, in Macedonia the trend of
HIV/AIDS is continuously growing; in 2006 alone,
the number of HIV positive in Macedonia increased
by 30%. Although continuous work is done in this
field the records show that it is necessary to further
intensify and extend the measures which are avail-
able to us in order to prevent AIDS from spreading. 
The Red Cross is going to work on this field in 2008
by including the young people in preventing the
AIDS from spreading by educating and informal
exchange of knowledge. 

L  In cooperation with the Assembly of the City of
Skopje in the period from 15.1.2008 to 15.5.2008
the Club of Young People of the city of Skopje will
implement the project Love carefully, live safely!-
Healthy and safe sexuality among the young people

Project’s objective: Education and raising the
awareness among the citizens, putting special
accent to the young people for healthy and safe
sexuality. Especially concerned are the young peo-
ple between 14 and 24.

The wider target group includes the parents as well,
the teachers, the media and the wider public.

Join us, be friend of the humanity!

L In the period from January 2008 to May 2008 the
Club of Young People will realize an activity which
includes ways of attracting young volunteers and
their joining in the Red Cross. 

Goal: Increasing the number of active volunteers,
ready for successful and quality realization of activ-
ities and projects oriented towards the wellbeing of
the community, as well as towards successful pres-
entation of the organization in order to improve its
image.
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Planned activities for Promoting and
Developing the blood donor for 2008 are
the following:

L  Preparing  the Integral annual plan for planned
blood donor activities on the territory of the city of
Skopje for 2008;

L  Preparing and organizing the Traditional blood
donor activities of the City Red Cross of Skopje on
26 July and 13 November;

L  Exchange of experiences and ideas with nation-
al associations as well as keeping pace with the
campaigns for modernization and development of
the blood donor;

L  Continuing the cooperation with the Skopje fair
and regular organization of blood donor activities
during days of fair events. In that direction there are
panned many informative-propaganda materials
connected to the work of the house. 

L  Active cooperation with media for showing the
TV spot for promoting and developing the blood
donor.

L  Preparing and printing materials for motivating
the young blood donors and distribution thereof in

the secondary schools on the territory of the city of
Skopje. It will be realized in coordination with RC
Branch of the city of Skopje.

L  Preparing and making the mascot which will be
an accompanying part of each blood donor activity,
organized with bigger flow of passers-by. (The
appearance of such mascot is like the well-known
animated blood drop Bob drop accepted in many
national associations)

L  Improving the cooperation with RC Branch of the
city of Skopje and their engagement on site for pro-
motion and education of the population about blood
donor. Such action will be preceded by preparing
questionnaires and selecting a method of data col-
lection.

L  Awarding recognitions and awards for the most
successful individuals, institutions, RC Branch in
the field of promoting and developing the blood
donor on the territory of the city of Skopje. This year
as well, the engagement in the field of blood donor
will strive towards achieving the goal- to reach the
wider public and to break the barriers through the
human act of blood donor which will lead towards
cooperation and unselfish support anytime it is
needed. 

The world trend for the health-preventive activity
matches the main goal of the City Red Cross of
Skopje, which means health prevention and educa-
tion.

Due to the need of bigger financial funds for treating
certain diseases , today, priority is given to the pre-
ventive activity. 

By educating the population about the diseases
present in our society better results are achieved.
The general goals of the Red Cross are exactly
health-preventive activities, preserving and improv-
ing our health and raising the health culture of the
population.

Planned activities in the field of health
prevention and education for 2008 are
the following: 

L  Marking the traditional activities according to the

calendar of MRC,

L  Organizing thematic gatherings dedicated to the

HEALTH-
PREVENTIVE

ACTIVITY
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The directions towards which the First Aid devel-
ops, represent a clear beacon to out organization
that it quickly finds its place in the everyday activi-
ties. It is part of the surrounding of the population,
and its knowledge is a priority. Accidents chose no
time nor place. The timeliness and the correctness
of the provided first aid are the most important fac-
tors in cases of accidents of any nature. 

L  Cooperation with the Center in the Red Cross of
RM in carrying out training in First Aid for compa-
nies’ employees, institutions, production plants

L  Implementing the campaign for First Aid with all
the planned accompanying activities for its promo-
tion and wide acceptance

L  Implementation of the First Aid Project  in the
kindergartens which will include the children and
staff for care and education of children

L  Preparation of an educational material adapted
for the needs of providing training to the citizens for
First Aid

L  Preparation of a work program with the team
which is going to represent us at the First Aid
Competition of the capital cities of the countries in
South-eastern Europe, in Slovenia

L  Organizing central event and other activities
within the frameworks of marking the World Day of
First Aid. 

FIRST AID
health styles of life, the health environment, pre-

venting the diseases of the modern living

L  Cooperation with the Institute of Tuberculosis

and lung diseases as well as organizing activities

for fighting against tuberculosis in cooperation with

MRC.

L  Cooperation with the health institutions on the

territory of the city of Skopje due to locating the peo-

ple’s health needs

L  Preparing contemporary and quality health-edu-

cational aids (in the schools ,kindergartens- prepar-

ing books, coloring books, CD’s of educational

nature, concerning diseases, short information

thereof, prevention against them, healthy food,

healthy way of life, sport etc.)

L  Articles in the field of Health prevention and edu-

cation for the newspaper New dimension- info

newspaper of the RC of the city of Skopje as well as

for the web-site of RC of the city of Skopje.

L  Informing the wider public of the activities in the

field of health prevention and education in the Red

Cross through the public newspapers and media. 

L  Cooperation with other non-governmental organ-

izations in the health preventive activities

L  Dental week: cooperation with the Faculty of

Dental Medicine by engaging students in final year

of study which according to their curriculum should

hold lectures in the field of dental prevention in the

kindergartens. 

L  By realizing the projected activities we remain an

active segment in the field of health and prevention,

working with any structures of population and in

areas where our capacities are needed.

L  Among the priorities of the World Health

Organization and health policy for the 21 century as

one of the most important is: responsibility of the

society for the health, health education of the popu-

lation, partnership between different associations

and legal regulations. With the realization of the

health program the health culture is spread among

all the citizens, especially among the children and

the young population.    
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The natural catastrophes and the catastrophes

caused by man, are more and more common. The

City Red Cross of Skopje will work more intensively

on its own qualification and qualification of the RC

Branches for fast and efficient acting in cases of

catastrophe.  In the course of 2008 the following

activities will be undertaken:

L  Education of teams, qualification and providing

personal and collective equipment for resolving

catastrophes on the territory of the city of Skopje.

On the basis of the plans of the municipal organiza-

tions based on the assessment of individual risks

and the existing resources the data base will be up

dated. 

L  By educating the citizens, especially the young

people special attention will be paid on raising the

awareness among the citizens in relation with facing

the consequences of the catastrophes.

L  Building efficient mechanisms of acting in cases

of catastrophes. Red Cross Branch must have qual-

ified action teams in cases of emergencies, man-

agement and coordination of activities, material and

human resources, well defined plans which will

define the main responsibilities of all the key factors

(local self-government, non-governments,  organi-

zations).

L  Preparation of a map for possible catastrophes,

both natural and caused by man on the territory of

the city of Skopje.

L  Provision of material goods as a reserve for

reacting in cases of catastrophe and their maintain-

ing. 

L  Forming a mini center for informing and coordi-

nating the activities of the plan of readiness and act-

ing in cases of catastrophes in the Red Cross of

Skopje. 

MOUNTAIN RESCUE 
STATION VODNO
Training working staff and modernizing the equip-

ment in the station. 

In the Vodno Center, near the Rescue Station, a

rescue rock will be built.

It is planned to open Rescue stations on Matka and

Karadzica as well.

Activities:

O Providing first aid

O Transport to the nearest hospital

O Marking tracks

O Providing appropriate advice about how we

should behave on mountains.

ACTION UNIT IN CASE
OF CATASTROPHE
L An important segment for realizing part of the

Program for readiness and acting in cases of catas-

trophes is the Action unit in case of catastrophe of

the Red Cross of the Republic of Macedonia.

L For administrative technical issues related to

trainings, activities on field and maintaining the

material and technical means, responsible is the

Red Cross of the city of Skopje.

L For that purpose its extension is of great impor-

READINESS AND ACTING IN CASE OF CATASTROPHES 
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During the year 2008 the City Red Cross of Skopje

shall introduce novelties and actualities in its work-

ing  which will further be transferred to all the user

categories and  through this to the real needs on

field. We will keep our working priorities which are

the timeliness and transparency of all the novelties

we introduce in our working. By doing this, we shall

in this year as well , remain open for cooperation

with all the entities in our surrounding , with open

possibilities for cooperation, flow of ideas and expe-

riences and interaction.  During the year of 2008 in

the field of informing we will focus to the compre-

hensiveness and timeliness in presenting the infor-

mation in each field of action and all departments of

the City Red Cross of Skopje. 

Activities which we plan to realize in
2008 are:

L  Publishing the magazine entitled New dimen-

sion- social humanitarian magazine. This magazine

will include all the activities realized by the City Red

Cross of Skopje, the municipal organizations of the

Red Cross, as well as information about certain

social events in our country. It is planned to be pub-

lished 4 times during the year. 

INFORMING
L  Promoting all the campaigns and activities which

will be realized during the year

L  Active cooperation with the printed media

through sending information and invitations for cer-

tain events

L  Active cooperation with the means of public

informing (TV and radio programs), being guests in

informative and contact shows, contacting the edi-

tors about the possibility for regular block informing

of the actualities in the working of RC of the city of

Skopje

L  Constantly up-dating the web page, information

flow via electronic means

L  Filing all the articles , papers and works connect-

ed with the work of the City Red Cross of Skopje by

months and their transparency

L  Keeping pace with all the new provisions in the

surrounding and following all the novelties in the

field of social- humanitarian life ion our city

L  The activities in this field will go on constantly

during the entire year , with a special accent to the

campaigns and the calendar activities which will

mark the year. 

tance as well , by including new volunteers-mem-

bers on the territory of Skopje in five municipal

organizations of the Red Cross, forming teams con-

sisting of 10 members as well as their reserves.

This activity will cover the Branch of RC Karpos, RC

Kisela Voda, RC Centar, RC Gazi Baba and RC

Cair. So, the number of newly trained members in

the municipal units for solving catastrophes would

raise up to 50 active members and 15 reserves. 

Activities: Education of the teams about:

O Providing first aid to injured and transporting

them;

O Psychological support;

O Logistical working

O Following and acting in cases of variable risk pat-

terns

O Building efficient mechanisms of acting in cases

of catastrophes

O Raising the awareness among the public and pub-

lic education

O Reducing and removing the consequences of

catastrophes
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The social-humanitarian activity of the City Red

Cross of Skopje will direct its attention towards

reducing the population vulnerability in our city. This

will be achieved through strengthening the capaci-

ties of the Red Cross Branch. 

During 2008 the following activities will
be realized:

L Through work meetings the activities of the

municipal organizations will be coordinated.

L Cooperation with governmental and non-govern-

mental organizations in order to realize bigger

humanitarian activities in the city.

L Joining the campaign for marking 16 October, the

Day of Hunger.

L Joining and providing concrete help in the realiza-

tion of the project Mutual Development of the com-

SOCIAL AND
HUMANITARIAN
ACTIVITY munity in the municipalities in Skopje. 

On the basis of the directions of the Macedonian

Red Cross, and in cooperation with the local self-

government a strategy will be built with the Branch

of the Red Cross for raising the awareness among

the citizens with respect to protection against

human trafficking and treating the victims of human

trafficking. 

L Opening a point for homeless people, providing

hygienic and health protection to such people.

L Coordinating the program activities of the munic-

ipal organizations in marking the Traditional Weeks

of the Macedonian Red Cross. 

L Through raising funds for providing material

opportunities for the vulnerable population.

L Education of volunteers , especially young people

for voluntary social work. 

The City Red Cross of Skopje as a partner of the

Higher Commissariat for Refugees at the

Organization of the United Nations (UNHCR-office

in Skopje) , and in accordance with the Law on

Refugees (June 2003) in the year 2008 it continues

the project implementation and realization: Provides

health and logistical support to the refugees in the

Republic of Macedonia. The number of people

including August 2007 is 1907. 

L  Primary health protection carried out through the

ambulances of the City Red Cross of Skopje in the

municipalities Suto Orizari and Avtokomanda. 

L  Purchase and distribution of medicines for the

project’s current needs

L  Secondary and tertiary level of health protection

of the refugees realized in cooperation with the

health centers, polyclinics and with the clinical cen-

ter. 

HEALTH 
PROTECTION 

OF THE
REFUGEES
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L  Logistical support in the part of humanitarian

help distribution for the people of interest

L  Preventive health protection and education

(about infectious diseases, reproductive health) to

the refugees, as vulnerable population, in coopera-

tion with the Ministry of Health.

L  Repatriation of the people of interest

L  Professional training for 400 refugees in cooper-

ation with the Labor’s University “Koco Racin”-

Skopje

L  Informing and education about the ways of pre-

vention and transfer of the HIV infection in order to

reduce the stigma and discrimination among the

refugees. 
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The data from the table indicate that in compari-

son with last year the number of controls, and in

ambulances in  Suto Orizari and Avtokomanda

do not indicate to decreasing of the trend of vis-

its in our ambulances. Due to these data in the

next 2008 the Primary health of the refugees in

Republic of Macedonia will continue to follow this

parameter and its activities are going to be

adjusted to this.

In the next 2008 due to better efficiency in the

part of medications distribution and in comparison

to the next year we will make effort to increase

the number of medications with a purpose to

meet the needs to this category of people.
. 



123

2007 2008 %

REVENUES 27,411,918.00 30,000,534.00

Own income 13.297.263,00 12.147.214,00 40,49
Income from MRC Low 2.500.000,00 2.500.000,00 8,33
Income from Projects 11.614.655,00 15.353.320,00 51,18
Total income 27,411,918.00 30,000,534.00 100,00

EXPENDITURES FOR SALARIES AND ALLOWANCES 2,639,130.00 2,827,170.00 9.42
Material expenditures 3867000.00 4,815,000.00      16.05
FUNCTIONAL EXPENDITURES 20,825,788.00 22,298,364.00 74.33
CAPITAL EXPENDITURES 80,000.00 60,000.00 0.20

TOTAL EXPENDITURES 27,411,918.00 30,000,534.00 100.00

DIFFERENCE 0.00 0.00

REVENUES
REVENUES 2007 2008 %

Transferred part of the surplus of the last year revenues 0.00
Revenues from rents and leases 0.00 420,000.00 1.40
Revenues from local budget 0.00
Revenues from registration of vehicles/RC Law 2,500,000.00 2,500,000.00 8.33
Revenues from first aid 0.00
Donations/sponsorships (Newspaper, Solidarity) 0.00 370,000.00 1.23
Revenues form RCRM-MORC 229,000.00 204,000.00 0.66
From projects, young people 1,300,000.00 700,000.00 2.26
From other projects 1,000,000.00 1,540,000.00 5.13
UNHCR 7,800,000.00 10,000,000.00 33.33
UNHCR- Additional projects 0.00 1,000,000.00 3.33
PHV MKRC 1,285,655.00 1,539,320.00 5.13
PHV Own-Provided by the Norwegian RC 857,263.00 822,214.00 2.74
Revenues form interests 0.00 5,000.00 0.02
Revenues from courses-First Aid 100,000.00 300,000.00 1.00
Extraordinary revenues 540,000.00 600,000.00 2.00
Revenue-Struga 10,000,000.00 10,000,000.00 33.33

TOTAL REVENUES 25,611,918.00 30,000,534.00 100.00

BUDGET OF THE CITY RED CROSS OF SKOPJE FOR 2008
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Explanation:
Planned expenditures for salary in 2008 amount to 9.42%
Planned material expenditures 16.05%
Planned expenditures of the function amount to 74.33%
Capital expenditures 0.20%
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EXPENDITURES
EXPENDITURES FOR SALARIES AND ALLOWANCES

SALARIES AND ALLOWANCES 2007 2008 %

Net salaries 1,424,268.00 1,775,640.00 5.92
Allowance for transport of employees 96,000.00 22,000.00 0.07
Allowance for food for employees 217,800.00 110,000.00 0.37
O Annual vacation allowance 48,000.00 47,500.00 0.16
O Jubilee awards 14,000.00 16,000.00 0.05
O Severance payment for pension 42,000.00
Other allowances 0.00

CONTRIBUTIONS ON BASE OF SALARIES AND PERSONAL INCOME TAX
Contributions on salaries for employees 593,508.00 678,275.00 2.26
Personal income tax from salary 201,084.00 175,573.00 0.59
Pr. Tax. From. Nad. (daily wages, jubilee awards) 2,470.00 2,182.00 0.01

TOTAL EXPENDITURES FOR SALARIES AND ALLOWANCES 2,639,130.00 2,827,170.00 9.42

MATERIAL EXPENDITURES-SPENT ENERGY

Costs for participation in expenditures in DHO- Skopje 300,000.00 300,000.00 1.00
O Electrical energy- Struga 600,000.00 700,000.00 2.33
O Electrical energy Vodno 500,000.00 600,000.00 2.00
O Water expenses Struga 300,000.00 300,000.00 1.00
O Waste collection expenses Struga 70,000.00 70,000.00 0.23
O Heating –oil-Struga 0.00 100,000.00 0.33

COMMUNICATION AND TRANSPORT
Post 40,000.00 60,000.00 0.20
OTelephone and telefax Skopje 250,000.00 360,000.00 1.20
OTelephone and telefax Struga 60,000.00 60,000.00 0.20
O Telephone and telefax Vodno 25,000.00 25,000.00 0.08
O Internet 80,000.00
Fuel 250,000.00 250,000.00 0.83
O Vehicles registration costs 60,000.00 70,000.00 0.23
O Other transport expenditures (pay-toll, carwash, mending tires) 25,000.00 30,000.00 0.10

MATERIALS
Office material 150,000.00 180,000.00 0.60
Subscription for magazines 17,000.00 20,000.00 0.07
Materials for AOP 50,000.00 50,000.00 0.17
Drinks and food products 100,000.00 150,000.00 0.50
Hygiene products 50,000.00 60,000.00 0.20
Representation costs 50,000.00 100,000.00 0.33
Other materials 50,000.00 50,000.00 0.17

CURRENT MAINTENANCE
Vehicles repair and maintenance 50,000.00 50,000.00 0.17
Equipment maintenance costs 50,000.00 50,000.00 0.17
Buildings maintenance costs 30,000.00 50,000.00 0.17
Costs for fire extinguishers 65,000.00 40,000.00 0.13
Maintenance of software and hardware 20,000.00 25,000.00 0.08
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OTHER CONTRACTED SERVICES 2007 2008 %
Attorney fees 85,000.00 85,000.00 0.28
Bank commission 40,000.00 60,000.00 0.20
Property insurance 100,000.00 100,000.00 0.33
Other services 400,000.00 820,000.00 2.73
Rent 0.00
TOTAL MATERIAL EXPENDITURES 3,867,000.00 4,815,000.00 16.05

FUNCTIONAL EXPENDITURES
ACTIVITIES

Organization and development 0.00
O Meeting of the Executive Board 100,000.00 100,000.00 0.33
O Assembly of MORC 30,000.00 30,000.00 0.10
Informing and communication 30,000.00 30,000.00 0.10
Dissemination 30,000.00 30,000.00 0.10
Health-educational activity 100,000.00 100,000.00 0.33
First aid 30,000.00 90,000.00 0.30
Blood donor 90,000.00 100,000.00 0.33
Social-humanitarian activity 100,000.00 100,000.00 0.33
Request service 0.00
Marketing 30,000.00 20,000.00 0.07
Finances 30,000.00 30,000.00 0.10
Catastrophes 468,000.00 940,000.00 3.13
International cooperation 1,000,000.00 730,000.00 2.43
Traveling abroad 100,000.00 100,000.00 0.33
Visiting seminars and conferences 50,000.00 60,000.00 0.20
Expenditures UNHCR 7,800,000.00 10,000,000.00 33.33
Expenditures UNHCR- additional projects 1,000,000.00 3.33
Expenditures PHV MKRC 1,660,000.00 1,743,320.00 5.81
Expenditures PHV Own 710,000.00 822,214.00 2.74
Youth 1,300,000.00 700,000.00 2.33
Expenditures for Center Struga 5,367,788.00 5,572,830.00 18.58

TRANSFERRED FUNDS
Transfers to general organizations of the RC 0.00
Development fund (RCRM) 0.00
TOTAL FUNCTIONAL EXPENDITURES 19,025,788.00 22,298,364.00 74.33

CAPITAL EXPENDITURES
PURCHASING FURNITURE AND OFFICE EQUIPMENT
Purchasing office furniture 50,000.00 30,000.00 0.10
Purchasing computer and other equipment 30,000.00 30,000.00 0.10

PURCHASING MOTOR VEHICLES
Purchasing a car 0.00 0.00

GENERAL AND SPECIAL MAINTENANCE
Reconstruction and renovation of construction structures 0.00 0.00
TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 80,000.00 60,000.00 0.20
TOTAL EXPENDITURES 25,611,918.00 30,000,534.00 100.0
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Remarks: Benefits for transport from and to work is paid in case when the employee lives more than 2 kilometers from the place of work. Food benefits are 25% from average salary in repub-
lic of Macedonia in the last 3 months. Benefits for annual holiday is 60% from average salary in Republic of Macedonia paid for the last month. The functyal costs part encompasses the costs
for: seminars, meetings, free lances agreements, benefited for field trips in the country, costs for international cooperation, material printing and other costs for implementation of activities.
The benefits for field trips in the country are calculated 8% from the average salary in Republic of Macedonia.
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RED CROSS BRANCH
GAZI BABA

1. Attracting new volunteers and their training for working 
in the Red Cross;

2. Realizing dissemination projects;

3. Raising the awareness among citizens about the First Aid;
4. Realization of  pilot projects for development of the blood 

donor;

5. Organization development of the young people and their 
re-structuring in Clubs of young people;

6. Developing the cooperation with the local self-government
and the non-governmental sector;

7. Building capacities for working in multiethnic 
environment;

8. Implementing and realizing project activities in the field 
of health-preventive activity and the social-humanitarian 
activity

WORKING PRIORITIES I.D. INFORMATION

Municipalities that it covers: Aracinovo, Ilinden,
Petrovec and Gazi Baba; Number of inhabitants
108.357; Registered members with paid mem-
bership fees 867; Active volunteers 300; 
RC Gazi Baba with support of Ministry of Labour
and Social Policy, municipality Gazi Baba and
Macedonian Red Cross, planes in near future at
the begining of year 2008 to solve the office pre-
mices issue
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HEALTH-
PREVENTIVE
ACTIVITY
There will be realized part of the activities accord-
ing to the calendar of the Macedonian Red Cross
as follows:

L  Week of the fight against cancer;
L  Week of fight against AIDS;
L  Week of fight against tuberculosis and
L  Week of hygiene

L The activities will be realized in order to improve
the health and to raise the health culture among the
population.

L Education of separate target groups about the
importance of the health protection and their train-
ing for identification of the problems the vulnerable
population faces.

L Realizing cooperation with competent organiza-
tions in this field as well as realizing many projects
which will contribute to better health of the vulnera-
ble population.

L Organizing seminars, lectures, tribunes and
counseling in this field.

BLOOD DONATION

L Blood donor is one of the most important activi-

ties in the Red Cross organization. Through the

many blood donor projects we hope that we make

the life of the citizens happier for a moment by giv-

ing them little hope that they are able to fight when

they need this precious fluid the most. 

L Traditionally each year the Red Cross of Gazi

Baba successfully realizes these projects by collect-

ing more than two thousand units of blood, hoping

that this number will increase even more in 2008 as

a result of great number of lectures for motivating

the blood donors and their engagement in these

activities. 

L Marking 17 March- the Day of Blood Donor and

14 June- the World Day of Blood Donor will be part

of the activities which will mark 2008.

FIRST AID

L The first aid in the new society found its place as

one of the many activities which attract the attention

of the citizens among which a great necessity of

training emerged.

L With the new program we are hoping that a great

number of trainings will be held in the schools and

faculties and such training will be continued with the

candidates for drivers as well. 

L The competitions in the primary and secondary

schools will be traditionally held with a possibility of

extending the teams for participation and including

first aid teams from the work organizations and the

faculties.   
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SOCIAL AND
HUMANITARIAN
ACTIVITY

L  In the Republic of Macedonia it is more and more

evident the need of providing social help to the vul-

nerable population which is of great importance for

giving them hope for survival. In cooperation with

the Center for social issues as well as with the other

organizations and the local self-government we will

try to provide healthy development of the personal-

ity of the young people.

L  A number of collection activities will be organized

and the collected funds will be intended for prepa-

ration of social and hygienic packages.

L  The Red Cross of the municipality of Gazi Baba
in 2008 will hold a number of lectures in the local
communities, enterprises and schools which gravi-
tate on the territory on which we act. 

DISSEMINATION 

YOUTH 

The young people of the Red Cross are the biggest

group of volunteers in the organization of the Red

Cross, and at the same time they are the base of the

majority of activities in the organization. Due to

these reasons special attention should be paid to

the young people. 

L Today’s tempo of young people development is

very dynamic, and due to this the young people in

L  It will organize training for increasing the number
of people spreading the knowledge of the Red
Cross and the Red half-moon , of the Geneva
Conventions and the International humanitarian
right as well as of the role of the National associa-
tion. 

L  Through the dissemination we will try to awaken
the humanity in people, and by doing so to encour-
age them to respect the organization of the Red
Cross, to accept the Fundamental principles of the
movement and their change in everyday life. 

the society are mostly threatened by the influence of

many vices. As a result of this,the priority goal of the

young people of the Red Cross of Gazi Baba

–Skopje in 2008 will be the education of the young

people in the secondary and primary schools and

faculties for developing the human values among

them.

The young people of the Red Cross in 2008, in

accordance with the Program choices of the Red

Cross of the municipality of Gazi Baba- Skopje, will

direct their engagements towards improving the

methods of working with the young of the Red Cross

in our Municipality through:

L Organizing lectures, seminars, tribunes etc;

L Realization of project activities of the young peo-

ple for helping the old persons;

L Opening clubs of young people in the Red Cross;

L Educating and motivating the young in their envi-

ronments for voluntarily giving blood;

L Marking the Week of Youth in the Red Cross

through project activities.
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2007 2008 %

REVENUES 7.412.703,00 6.335.000,00
Own income 5.252.703,00 3.165.000,00 49,97
Income from MRC Low 2.000.000,00 2.400.000,00 37,88
Income from Projects 160.000,00 770.000,00 12,15
Total income 7,412,703.00 6,335,000.00 100,00

EXPENDITURES FOR SALARIES AND ALLOWANCES 2.090.000,00 2.045.000,00 32,28 
MATERIAL EXPENDITURES 907.000,00 1.155.000,00 18,23 
FUNCTIONAL EXPENDITURES 2.205.000,00 2.825.000,00 44,60 
CAPITAL EXPENDITURES 2.210.703,00 310.000,00 4,89 
TOTAL EXPENDITURES 7.412.703,00 6.335.000,00 100,00 
DIFFERENCE 0,00 0,00

REVENUES 2007 2008 %

Transferred part of the surplus of the last year revenues 3.410.703,00 /
Revenues from rents and leases

Revenues from local budget 25.000,00 25.000,00      0.39
Revenues from registration of vehicles

RC Law 2.000.000,00 2.400.000,00 37,87
Revenues from first aid 1.500.000,00 2.600.000,00 41.04
Revenues from projects 300.000,00 4,74
Revenues from projects of the young 150.000,00 2,37
Donations /sponsorships 20.000,00 60.000,00 0,95

REVENUES FROM RCMO
From collection activities 60.000,00 80.000,00 1,26
Blood donor 200.000,00 300.000,00 4,74
Dissemination 12.000,00 10.000,00 0.16
Development fund (RCRM) 100.000,00 150.000,00        2,37
Revenues from interests 25.000,00 40.000,00 0,63
Revenues from membership fees 20.000,00 60.000,00 0.95
Extraordinary revenues 40.000,00 100.000,00 1.58
Revenues from other services 60.000,00 0,95

TOTAL REVENUES 7.412.703,00 6.335.000,00 100,00

FINANCIAL PLAN  FOR 2008
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EXPENDITURES 2007 2008 %

EXPENDITURES FOR SALARIES AND ALLOWANCES

SALARIES AND ALLOWANCES

Net salaries 1.000.000,00 1.100.000,00 17,36
Allowance for transport of employees 140.000,00 100.000,00 1,57
Allowance for food for employees 200.000,00 200.000,00 3,15
Annual vacation allowance 35.000,00 50.000,00 0.79
Jubilee awards 50.000,00 15.000,00 0.25
Severance payment for pension 15.000,00 10.000,00 0.16
Other allowances

CONTRIBUTIONS ON BASE OF SALARIES AND PERSONAL INCOME TAX

Contributions on salaries for employees 500.000,00 450.000,00 7,10
Personal income tax from salary 140.000,00 110.000,00 1.74
Pr. Tax. From. contr. (daily wages, jubilee awards) 10.000,00 10.000,00 0,16

TOTAL EXPENDITURES FOR SALARIES AND ALLOWANCES 2.090.000,00 2.045.000,00 32,28

MATERIAL EXPENDITURES-

SPENT ENERGY

Electrical energy 80.000,00 60.000,00 0.96
Water costs 35.000,00 30.000,00 0.47
Maintaining the working premises 80.000,00 60.000,00 0.96
Heating 

COMMUNICATION AND TRANSPORT

Post 30.000,00 20.000,00 0.31
Telephone and telefax 150.000,00 80.000,00 1.26
Internet 20.000,00 30.000,00 0.47
Fuel 80.000,00 60.000,00 0.96
Vehicles registration costs 35.000,00 40.000,00 0.63
Other transport expenditures (pay-toll, carwash, mending tires) 10.000,00 20.000,00 0.31

MATERIALS

Office material 40.000,00 40.000,00 0.63
Subscription for magazines 10.000,00 10.000,00 0.16
Materials for AOP (bookkeeping services) 40.000,00 40.000,00 0.64
Drinks and food products 20.000,00 20.000,00 0.31
Hygiene products 12.000,00 15.000,00 0.24
Representation costs 50.000,00 30.000,00 0.47
Other materials 50.000,00 40.000,00 0.63

CURRENT MAINTENANCE

Vehicles repair and maintenance 30.000,00 35.000,00 0.55
Equipment maintenance costs 40.000,00 40.000,00 0.63
Buildings maintenance costs 20.000,00 20.000,00 0.31
Maintenance of software and hardware 10.000,00 10.000,00 0.16
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OTHER CONTRACTED SERVICES

Attorney fees 20.000,00 10.000,00 0.16
Bank commission 25.000,00 25.000,00 0.39
Property insurance 30.000,00 20.000,00 0.31
Other services / 50.000,00 0.79
Interest under court decisions / 350.000,00 5.52
Rent /

TOTAL MATERIAL EXPENDITURES 907.000,00 1.155.000,00 18.23

FUNCTIONAL EXPENDITURES

ACTIVITIES

Organization and development
Meeting of the Executive Board 150.000,00 150.000,00 2.37
Assembly of MORC 50.000,00 50.000,00 0.79
Informing and communication (seminars) 200.000,00 200.000,00 3.16
For the work of working bodies (commissions and sections) 50.000,00 110.000,00 1.74
Dissemination 30.000,00 30.000,00 0.47
Health-preventive activity 200.000,00 200.000,00 3.16
First aid 350.000,00 500.000,00 7.89
Responsibility towards RCK form exams in PMP 200.000,00 300.000,00 4.73
Blood donor 150.000,00 200.000,00 3.16
Social-humanitarian activity 150.000,00 200.000,00 3.16
Renting warehouses / 80.000,00 1.26
Request service 10.000,00 10.000,00 0.16
Marketing 100.000,00 100.000,00 1.58
Finances 30.000,00 45.000,00 0.71
Catastrophes 100.000,00 150.000,00 2.37 
International cooperation 160.000,00 180.000,00 2.84
Youth 155.000,00 200.000,00 3.16

TRANSFERRED FUNDS
Development fund (RCRM) 120.000,00 120.000,00 1.89

TOTAL FUNCTIONAL EXPENDITURES 2.205.000,00 2.825.000,00 44.60

CAPITAL EXPENDITURES

PURCHASING FURNITURE AND OFFICE EQUIPMENT
Purchasing office furniture 60.000,00 80.000,00 1.26
Purchasing computer and other equipment 60.000,00 80.000,00 1.26

PURCHASING MOTOR VEHICLES
Purchasing a car

GENERAL AND SPECIAL MAINTENANCE
Reconstruction and renovation of construction structures 2.090.703,00 150.000,00     2.37

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 2.210.703,00 310.000,00 4.89

TOTAL EXPENDITURES 7.412.703,00 6.335.000,00 100.00
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WORKING PRIORITIES I.D. INFORMATION

RED CROSS BRANCH 
– KARPOS

1. Search and application of new methods, forms of working
2. Analysis of the current human material potential
3. Strengthening and improving of the capacities with:

L Establishments of new forms for volunteers recruiting,
L Searching of new models for improving and motivation of 

volunteers in the organization espcially of the young 
population

L Training of the volunteers and the professional staff
L Improving of the material-technical capacities of the 

organization 
L Increasing and strengthening of the primary bodies of 

organization
4. Continual monitoring and work evaluation of the organization
5. Coordinated and synchronized action 
6. Boasting of intermunicipality cooperation in implementation of 

the program activities
7. Building of partner relations and cooperation with the Non-

Governmental Organizations, Governmental Institutions and 
Local Self-Government

8. Regular coordination and application of the legal, statute and 
other normative acts in the organization

Municipalities that are covered: Karpos, Gorce

Petrov and Saraj; number of citizens 136,708,

registered members with paid membership fee

892, active volunteers 310, the building red

cross branch Karpos has area of 196m2 (6 work-

ing rooms) and is legally used of the Red Cross

of the Republic of Macedonia. It is built in 1963.

The building does not have its warehouse and

has parking space.
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DISSEMINATION 
Rising of initiatives and search of new models of

action in implementation of the planed activities.

Main purpose during 2008 will be the promotion of:

L International movement of the Red Cross and
Red Crescent

L Movement main principles

L The emblem of movement and its usage

L The international humanitarian law and 

L Humanitarian values

In this direction in the Red Cross Karpos the follow-
ing activities are going to be applied:

L Preparation and implementation of 3 months and
annual plans on dissemination

L Organization and application of disseminator
sessions and other forms of education in different
areas and for different target groups

L Distribution of informative material

L Participation in activities for emblem usage and

protection

L Training for disseminators

L Participation of workshops within the framework
of PHV project

On conduction and implementation of this aim the

following methods are going to be used:

L Usage of interactive exercises

L Group tasks

L Presentations

HEALTH – 
PREVETION

ACTIVITY

The activities on the field health prevention area in

2008 will cover activities for spreading of the aware-

ness of the overall population for the needs of trans-

formation in the way of living, and with the purpose

of disease prevention and promotion of the health

situation among people.

The committee on health prevention activity as a

working body embodies and coordinates the work

of the temporary committees on: hart disease com-

mittees, blood sugar disease, malignant disease,

alcoholism, drug abuse, smoking, aids, drugs, skin-

venereal disease and contagious disease, especial-

ly digestive, tuberculosis and mental diseases, oral

protection, care of old and weaken people, family

planning as well as mother-child care and etc.

During 2008 of the domain of health prevention and

education the following activities are planned:
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FIRST AID
Preparation of the population on proper giving first

aid and protection have tremendous importance in

everyday life as well as in accidents, catastrophes,

prevention of disease and promotion of health and

safe behavior.

For this purpose during 2008 it is going to be

worked upon:

L Preparation and organization of the 31st compe-

tition of the first aid groups on young and young-

sters within which, it is going to be marked the

memorial “Doctor Dobrila and Blagoja Lazovi”

L Preparation and participation of the first ranked

groups within the young category on the state com-

petition of the first aid groups

L Doctors education for educators via seminars

organized by the First Aid competent center and the

educative center of the Red Cross of the Republic

of Macedonia

L In accordance with the rulebook for training of

L Celebrating the traditional activities in accor-

dance with the Red Cross calendar

L  Week against hart disease (21-02 till 28-02)

L  Blood giving day (17-03)

L  Health world day (07-04)

L  Blood giving world day (14-06)

L  Day of solidarity (26-07)

L  World day of giving first aid (10-09)

L  Week against aids (1-12till 7-12)

L  Week of oral protection (15.12 till 21-12)

L  Organizing of health-education lectures, semi-

nars, debates and etc, accompanied by slides, film

and distribution of health-education material

L  Preparation and implementation of the domain of

preventive health protection

L  Giving directions, coordination and participation

in the education of activities and volunteers for cer-

tain health-educative topics through, seminars,

counseling, courses and lectures

L Collaboration and participation with all interested

parties and the wider community in the search of

mechanisms for coping with associative and deviant

behavior of the young population in combat of the

risks via correct education of the young for coping of

the risks and many other prevention measurements.

L  Promotion of the collaboration and coordination

of organizations, institutions and entities that work

on prevention and health promotion health educa-

tion and protection of human, living and working

environment of our life.
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candidates – drivers of motor vehicles from the

domain of taking actions in case of car accident and

this year also it will continue with organizing of the

course lecturing of the driving candidates and their

training.

L Implementation of the novelties in the first aid

training in accordance with the Program of the

Educative training center of the Red Cross of

Republic of Macedonia.

L Preparation of elaborate on realistic presentation

of wounds and injuries that is the best way for psy-

chological preparation and achieving high degree of

right first aid education 

L Celebrating of the first aid world day by organiz-

ing numerous activities with volunteers mobilization

with the purpose of raising awareness among the

public about the first aid importance.

BLOOD DONATION
Implementation and activities on the field of blood

giving in 2008 for the Red Cross Karpos are going

to be priority with including of large number of peo-

ple who will boast the promotion and massive

acceptance of blood giving on the bases of the prin-

ciple of voluntarism, anonymous and free charge.

In that direction it will be insisted on:

L Preparation of annual plan for planned blood-giv-

ing actions

L Preparation of annual programs and activity

plans on implementation of the Program on blood

giving

L Search and application of new contents, methods

and forms for support to the blood givers

L Search and application of new contents, methods

and forms for organization of blood giving actions

especially in:

L Different ethnical communities

L Private sector

L ? Continual cooperation with the public media for

the purpose of full and on time informing of the pub-

lic on the activities on the field of

L Organizing and implementation of the traditional

actions on blood giving organized on the level of

City of Skopje

L Organizing activities for celebrating:

L -17 March – Blood giving Day

L -14 June  - World day of Blood giving

Day

L Giving certificates and awards to most success-

ful individuals, institutions in the area of promotion

of blood giving

L Giving jubilee wards to blood givers

L Evaluation of the achieved experiences and

results
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YOUTH
YOUTH IMPORTANT FACTOR – BASIC-

DRIVING FORCE

The youth as an important factor and basic driving

force in the Red Cross Karpos also in the following

2008 with these activities will participate in the

implementation of the Program tasks via:

L Participation in the activities for celebrating of all

traditional calendar activities with:

L Distribution of informative-propaganda material

L Implementation of gathering and sales humani-

tarian activities

L Organization of lectures and debates in educa-

tional institutions on different topics and areas

L Involvement in the activities for celebrating of

the Central Manifestations 

L Participation on seminars, workshops, debates,

lectures and courses on different topics important

for the young population

L Participation in international camps

Socially humanitarian activity of the Red Cross –

Karpos during 2008 will be directed towards

decreasing of the fragile state of population,

decreasing of the basic social risks as an solution

and application of new methods and forms on

decreasing of the state of fragile population

The activities on the field of social-humanitarian

activity will cover:

L Identification of the needs of the fragile groups

L Application of methods for recognizing of the pri-

ority needs of the fragile groups

L Activities for psychological support for different

social groups

L Organization and implementation of gathering

activities in material goods and financial funds with

the purpose to waken the sense for humanity and

solidarity among citizens and their active participa-

tion in the Red Cross activities for help to the frag-

ile group of people

L Providing of material stock for family aid and aid

to people in case of catastrophes

L Celebrating of the traditional actions according to

the Red Cross activity calendar and that is:

O Week of solidarity

O Day of solidarity

O Week for care of the old people

O Famine day

L Education of volunteers, especially young on vol-

untary participation in socially humanitarian activity

L Transparency and quality in the working

L Collaboration with non-governmental organiza-

tions, state institutions and companies especially

with the private sector:

O Providing sponsorship and donations

O In implementation of humanitarian 

activities

SOCIAL - HUMANITARIAN ACTIVITY
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2007 2008 %

A. Incomes 3.990.000,00 4.040.000,00 101,25%
Own income 2.420.000,00 2.370.000,00 53,26%
Income from MRC Low 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
Income from Projects 280.000,00 280.000,00 6,29%
Total incoame 4,400,000.00 4,450,000.00 100,00%

I.TOTAL INCOMES 4.400.000,00 4.450.000,00 100,00%
a. Costs for salaries and allowances 1.770.000,00 1.770.000,00 39,77%
b. Material costs 450.000,00 460.000,00 10,34%
c. Functional costs 2.040.000,00 2.120.000,00 47,64%
g. Capital costs 140.000,00 100.000,00 2,25%

II.TOTAL COSTS  4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%

DIFFERENCE (I-II) 0,00 0,00

INCOMES 2007 2008 %

A. OWN INCOMES

1. Transferred sum from the income surplus from last year
2. Incomes from rents and leases 200.000,00 100.000,00 2,25%
3. Incomes from local budget 100.000,00 50.000,00 1,13%
4. Incomes from car registration /Red Cross regulation  1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
5. Incomes from PMP 1.700.000,00 1.800.000,00 40,45%
6. Donations and sponsorship  50.000,00 50.000,00 1,13%
7. Income rates 20.000,00 20.000,00 0,44%
8. Membership income 100.000,00 100.000,00 2,25%
9. Additional incomes 20.000,00 20.000,00 0,45%
10. Incomes from other services 100.000,00 100.000,00 2,25%

Total own incomes 3.990.000,00 4.040.000,00 101,25%

B. INCOMES FROM RED CROSS OF R.M.

1. Incomes from projects 100.000,00 100.000,00 2,24%
2. Blood giving 200.000,00 200.000,00 4,49%
3. Dissemination 10.000,00 10.000,00 0,22%
4. Development fund 100.000,00 100.000,00 2,22%

Total incomes from Red Cross Of R.M. 410.000,00 410.000,00 100,00%

I.TOTAL INCOMES (A+B)   4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%

FINANCIAL PLAN  FOR 2008
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COSTS 2007 2008 %

A. COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS

Salaries and benefits
1. Net salaries 900.000,00 900.000,00 20,22%
2. Transport costs for the employees 90.000,00 90.000,00 2,02%
3. Costs for food for the employees 150.000,00 150.000,00 3,37%
4. Costs for annual holidays 30.000,00 30.00,00 0,67%
5. Jubilee awards
6. Benefits for retirement
7. Other costs

Incomes from salaries and personal tax

8. Benefits for salaries to employees 480.000,00 480.00,00 10,77%
9. Personal salary tax   120.000,00 120.00,00 2,69%
10. Personal tax on annual awards 

Total costs for salaries and benefits 1.770.000,00 1.770.000,00 100,00%

B. MATERIAL COSTS

Spent electricity

1. Electrical electricity  50.000,00 45.000,00 1,01%
2. Water costs 20.000,00 18.000,00 0,40%
3. Garbage costs 8.000,00 8.00,00 0,17%
4. Heating   58.000,00 60.000,00 1,35%

Communication and transport

5. Mail  10.000,00 5.000,00 0,11%
6. Telephone and fax 50.000,00 45.000,00 1,01%
7. Internet 10.000,00 15.000,00 0,34%
8. Petrol  30.000,00 30.000,00 0,67%
9. Car registration costs 16.000,00 20.000,00 0,45%
10. Other transport costs (pay toll, car wash) 4.000,00 0,09%

Materials

11. Office material 30.000,00 30.000,00 100,00%
12. Magazine subscription 0,67%
13. AOP materials 10.000,00 0,22%
14 Beverages and food 15.000,00 15.000,00 0,33%
15. Higiene 8.000,00 10.000,00 0,22%
16. Promotion costs 25.000,00 20.000,00 0,44%
17. Other materials 15.000,00 15.000,00 0,33%

Regular Maintenance

18. Reparation and car service 20.000,00 15.000,00 0,33%
19. Equipment maintenance costs 15.000,00 20.000,00 0,44%
20. Building maintenance costs 20.000,00 15.00,00 0,33%
21. Hardware and software maintenance 20.000,00 10.000,00 0,22%
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Other settled services

22. Attorneys costs 10.000,00 0,22%
23. Bank commission  10.000,00 10.000,00 0,22%
24. Estate insurance 10.000,00 0,22%
25. Other services 20.000,00 20.000,00 0,44%
26. Lease

Material costs in total 450.000,00 460.000,00 10,78%

C. FUNCTIONAL COSTS

Domains

1. Organization and development 200.000,00 200.000,00 4,49%
2. Management Board 80.000,00 80.000,00 1,79%
3. Assembly   150.000,00 170.000,00 3,81%
4. Information and communication 50.000,00 50.000,00 1,12%
5. Dissemination  30.000,00 30.000,00 0,60%
6. Health-educational activity 150.000,00 150.000,00 3,36%
7. First aid    680.000,00 750.000,00 16,85%
8. Blood giving  50.000,00 80.000,00 1,85%
9. Socially-humanitarian activity 100.000,00 100.000,00 1,78%
10. Service wandering 10.000,00 10.000,00 2,25%
11. Marketing 30.000,00 30.000,00 0,66%
12. Finance 20.000,00 20.000,00 0,45%
13. Catastrophes 50.000,00 50.000,00 1,11%
14. International collaboration  150.000,00 110.000,00 2,46%
15. Youth 170.000,00 170.000,00 3,81%

Transferred finance

16. Transfers to branches
17. Development fund  120.000,00 120.000,00 2,68%

Total Functional costs 2.040.000,00 2.120.000,00 47,58%

G. CAPITAL COSTS

Furniture purchasing and office equipment

1. Office furniture purchasing
2. Purchasing of IT equipment  60.000,00 60.000,00 1,34%

Vehicle purchasing

3. Car purchasing

Basic and special maintenance

4. Reconstruction and renovation of buildings 80.000,00 40.000,00 0,80%
Total capital costs 140.000,00 100.000,00 71,42%

II. TOTAL COSTS (A+B+C) 4.400.000,00 4.450.000,00 101,13%
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RED CROSS BRANCH  KISELA VODA

1. Acts in case of armed conflict and in peace it prepares for activities on all 
fields encompassed with the Geneva Conventions on behalf of all victims of 
war, civilians

2. Organizes, supports and trains the citizens for health protection and 
improvement of life conditions, first aid, taking care of ill and injured person
in domestic conditions, fight against diseases of addiction and other diseases

3. Participation in motivation, promotion and mass popularization of blood 
giving, on the principles of voluntary work, anonymous and free of charge

4. Participation in decreasing of social problems of the population via projects 
and raising charity activities for help gathering

5. Participates in the distribution of humanitarian help provided from the Red 
Cross of the Republic of Macedonia

6. Participation in providing, raising and giving of humanitarian and health aid 
to citizens in case of catastrophes and epidemics

7. Trains the population how to how to cope with catastrophes and how to 
organize and equip teams and units for emergencies

8. Promotes the fundamental principles of the movement, Geneva conventions,
international humanitarian law additional protocols

9. Includes the young people in the activities of the Red Cross of R.M.
10. Collaborates with the state institutions and organizations on respect of the 

international humanitarian law, protection and usage of the Red Cross logo.

WORKING PRIORITIES I.D. INFORMATION

Municipalities that are covered: Kisela Voda,
Aerodrom, Sopiste, Zelenikovo and
Studenicani; number of citizens 156.224, regis-
tered members with paid membership fee 0,
active volunteers 90, the building red cross
branch Kisela Voda has area of 120m2 (5 work-
ing rooms) and is not in legal ownership of the
Red Cross of the Republic of Macedonia. It is
built in 1981. The building has a warehouse with
30m2.
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DISSEMINATION 
Dissemination is in the same time training for the

people as well as information about the Red Cross.

The need for continual dissemination is important

for bigger influence on people, so that the humane

principles in practice are obeyed, so that the identi-

ty of the movement to be strengthened, the emblem

of the red cross to be also obeyed and giving con-

tribution for more active national community.

Also during 2008 dissemination must be implement-

ed, for the employed and the volunteers as a high-

est priority, some outside target groups like groups

from the local authorities, education, non-govern-

mental organizations, medical staff and etc. so 2008

will be filled with:

L Organizing lectures for the target groups

L Participation in the campaign foe use and protec-

tion of Red Cross emblem

L Participation in workshops organized by Red

Cross of city of Skopje and Republic of Macedonia

L Participation within the frames of the projects

Promotion of humane values

L Opening of temporary offices in rural areas for

easier education and dissemination of the target

groups

HEALTH-
PREVENTIVE
ACTIVITY
The committee for health education activity within

the Red Cross branch Kisela Voda – Skopje, as well

as the working body will embody and coordinate the

committee’s work on heart diseases, sugar disease,

malignant diseases, alcoholism, drug abuse, smok-

ing, aids, drugs, skin-venereal diseases especially

digestive ones, tuberculosis and mental illnesses,

oral protection and etc.

During 2008, the activities will be conducted accord-

ing the programs and working plans, more inten-

sively it will be worked on the planned activities

determined by the Red Cross activity calendar 

L Seminars, lectures

L Debates, slide projections and films, distribution

of health-educative material (posters, brochures)

L Project preparation from the area of health

issues related to the population

L Staff training – competent persons for educators,

participation in activities and seminars that are

organized by the Red Cross of Republic of

Macedonia

L Cooperation with health organizations, scientific

institutions that work on prevention against these

diseases

L Education of new volunteers-Red Cross activists

L Health education in kinder garden and schools

L Prevention and monitoring of some parameters

that are important for health condition among citi-

zens

L Many activities, with the purpose to mild the dis-

ease consequences
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Red Cross Branch Kisela Voda – Skopje as well as

in the other areas.

Red Cross transfusion services remain the capital

pillars of the organization, implementation and pro-

motion of blood giving. All these above mentioned

details are going to be supported by the Red Cross

with receiving financial funds and high engagement

of the Red Cross in this area and the Transfusion

center and all other institutions all small business,

religion communities and the means for public

informing.

For implementation of all these activities, an active

participation of all members of the blood giving com-

mittee and other members as well.

FIRST AID
In the area of first aid in the Red Cross branch
Kisela Voda – Skopje, have always achieved con-
siderable results. That will be the tempo also for
2008, via the campaign of mass education of the
population.

First Aid will take part in implementing the education
of future drivers, pupils in elementary and high
schools

BLOOD DONATION
Blood giving in 2008 is going to be a priority. The

framework of the total activities of Red Cross

branch – Kisela Voda. Achieving of the program

activities on the field of blood giving will be impera-

tive in 2008 having in mind that the last years the

plan can not be fully implemented. So the challenge

is huge, yet with involvement of all parties and giv-

ing the maximum, the priority will be implementation

of this Program in direction of blood giving develop-

ment, with the purpose blood providing for ill and

injured.

First and most important task will be (according the

objective) following of the Operational plan on blood

giving on 2008 and implementation of the planned

actions in all areas. For getting massive dimensions

of these actions we will continue with the so far work

forms on this field of educational activity on the

overall population about the importance of blood

giving by:

L Lectures and discussions on a topic blood giving

in high schools and universities, in bigger compa-

nies and local organizations

L Establishing of active students blood givers in all

universities on the territory of Kisela Voda

L Conducting surveys among the population for

their motivation to give blood, especially in the pri-

vate sector and among nationalities

In 2008 it is going to be conducted:

L Collaboration with the Transfusion institute and

the transfusion pool within the City hospital with

mutual activities in organizing and implementing if

blood giving activities, especially between high

school and student environment

L Special attention on first class blood givers and

invitation to repeat this humble step

L Using all the institution of the system, energeti-

cally we will demand respect of the rights of blood

givers that are regulated with a law.

L The committee will work upon continuing of the

traditional way of expressing of gratitude to the

blood givers with suitable gifts

Jubilee certificates and awards to multi blood

givers, to the most successful companies, high

schools and high educational institutions and indi-

viduals will be given on 17 March the Blood giving

Day, on organized ceremonial receptions like in the
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L On time and successful organizing of red cross
branch competitions for the groups on first aid, and
it will be insisted on this manifestation the student
youth to be included

L Seminar for doctors education that will be organ-
ized by First Aid center and educational center of
Red Cross of Republic of Macedonia

L Education of the members of the unit for catas-
trophe management

L Educational seminar for with educational staff
with the only purpose to inform and apply new doc-
trines and attitudes of this area

L Seminar on realistic presentation of wounds and
injuries

L Including of all activities for celebrating of the
world day of first aid, and activities that are imple-
mented along with coordination of Red Cross of City
of Skopje and Red Cross of Republic of Macedonia

L The committee for health-educational activity will
create all pre conditions for continual execution of
all programs that encompass health-educational
activity

SOCIAL AND
HUMANITARIAN
ACTIVITY
Socially humanitarian activity of Red Cross branch

- Kisela Voda – Skopje outcomes from the needs of

the population so that they can solve their every day

problems easily like from the solidarity and social

security.

Red Cross branch – Kisela Voda – Skopje, that is

the committee for Socially humanitarian activity –

during 2008, its activities will focus on:

L Social help for the population

L Care for old and weaken people

L Care for children that have social need

L Organizing and implementing of the weeks that
have social character 

L Training of the population for coping with mass
catastrophes

L Implementation of “Day of Famine” and participa-
tion in projects

L Taking part in all activities that will be coordinat-
ed by Red Cross of city of Skopje and Red Cross of
Republic of Macedonia

The committee in 2008 will focus its work on:

L Establishment and continual monitoring of the
social work committee in the Red Cross associa-
tions in all regions

L Initiating and proposal of measurements for solv-
ing certain social and asocial appearances

L In cooperation with Intermunicipality center for
social work of municipalities of City of Skopje, the
Committee will make maximum efforts for tracking
and registration of old and weaken people on the
territory of this municipality

L Organization of concrete actions for financial
gathering and help in kind during the traditional
manifestations

L Distribution of help in kind to people and families
that have need of social well fare aid

L The committee will dedicate special accent to tak-
ing care of old and weaken people

For successful implementation of these and other

activities, that will outcome from the recommenda-

tions from the higher bodies of the Red Cross the

committee will apply different forms and contents.

The committee will collaborate with other commit-

tees within the Red Cross branch – Kisela Voda –

Skopje 
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YOUTH 

The Red Cross youth – Kisela Voda will organize in

the red cross branch, on the bases of the Red

Cross- Kisela Voda program assignments obeying

the principles of the Red Cross following the strate-

gy – 2010.

The representation of the youth in the bodies of Red

Cross Assembly – Kisela Voda, stands for mature,

self conscious and educated youth that knows how

to cope with tasks for successful implementation of

program tasks of Red Cross branch Kisela Voda. In

2008 they will be focused on the following areas:

L Strengthening of the collaboration with volun-

teers and recruiting new volunteers

L Organizing parties, mask parties and clubs

L Organizing of First Aid competition

L Establishment of contemporary educational pro-

grams – alcoholism, abuse, aids, tuberculoses

L Organizing of seminar on various topics, partici-

pation of youth, branch and international camps,

projects, collaboration and trade of experiences of

young as a major task for 2008

L Celebration of special days:

O 1-8 March week of combat against cancer

O 8 May Red Cross world day 

O 14 June World day of blood giving

O 26 July Solidarity day

O 9 September First Aid day

O 1-7 October week of young within the Red Cross

O 15-21 November week for old and weaken care

O 1 December week for combat against aids

L Submitting application for projects

L Organization of humanitarian activities for money

gathering for help to the fragile population

L Strengthening of the activities in Red Cross basic

organization in elementary and high schools. For

this purpose will be participation in projects for work

with youth and young in the area:

L Dissemination lectures, meetings, education

L Organizing debates with topic on the area of

health education

L Preparation of projects for young make up artists

– realistic presentation of wounds and injuries. The

young of Red Cross branch Kisela Voda with sup-

port of the members, Red Cross management –

Kisela Voda and other management bodies and

with new ideas and contents will continue to achieve

Red Cross program activities with participation and

organization of many activities, increasing of the

membership and conducting of other principles of

the Red Cross
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The overall activities of the committee will be deliv-

ered actively during the whole year, according to

the Red Cross activity calendar and for each mani-

festation –week of social-humanitarian activity, The

committee will prepare special programs.

In its work, the committee on social – humanitarian

activities apart from the institutions that deal with

this topic will go on field and direct will meet the

social position of the population and will take up

appropriate measurements.
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2007 2008 %

INCOMES 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
Own income 2.846.000,00 2.860.000,00 55,08
Income from MRC Low 2.000.000,00 2.300.000,00 44,30
Income from Projects 392.000,00 32.000,00 0,62
Total income 5,238,000.00 5,192,000.00 100,00
SALARY AND BENEFITS COSTS 1.750,280,00 1,718,196.00 33.09
MATERIAL COSTS   1.594,000,00 1791000.00 34.50
FUNCTIONAL COSTS 1.693,720,00 1,582,804.00 30.49
CAPITAL COSTS 200,000,00 100,000.00 1.92

TOTAL COSTS 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
DIFFERENCE 0.00 0.00

INCOMES 2007 2008 %

Incomes from car registration/ Red Cross law 2.000,000,00 2,300,000.00 44.30
First aid incomes 2.500,000,00 2,500,000.00 48.15
Blood givers 200,000,00 250,000.00 4.82
Dissemination 12,000,00 12,000.00 0.23
From projects  360,000,00
Incomes from rents and leases 12,000,00
Incomes from interest 10,000,00 10,000.00 0.19
Membership incomes   100,000,00 100,000.00 1.92
Additional incomes  20,000,00 20,000.00 0.39
Incomes from other services 24,000,00

TOTAL INCOMES 5,238,000,00 5,192,000.00 100.00

FINANCIAL PLAN  FOR 2008
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COSTS 2007 2008 %

COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS
SALARIES AND BENEFITS

Net salaries 883,116,00 885,480.00 17.05
Transport costs for the employees 58,300,00 49,500.00 0.95
Costs for food for the employees 149,600,00 145,200.00 2.79
Costs for annual holidays 34,000,00 36,000.00 0.69

INCOMES FROM SALARIES AND PERSONAL TAX
Benefits for salaries to employees 508,168,00 471,330.00 9.07
Personal salary tax 107,096,00 100,686.00 1.93
Personal tax on benefits 10,000,00 30,000.00 0.57

TOTAL COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS 1.750,280,00 1,718,196.00 33.09
MATERIAL COSTS
SPENT ELECTRICITY

Costs for participation in DHO costs  240,000,00 300,000.00 5.77

COMMUNICATION AND TRANSPORT
Mail 10,000,00 20,000.00 0.38
Telephone and fax 220,000,00 250,000.00 4.81
Internet 24,000,00 24,000.00 0.46
Petrol 100,000,00 100,000.00 1.92
Car registration costs 30,000,00 50,000.00 0.96
Other transport costs (pay toll, car wash) 30,000,00 50,000.00 0.95

MATERIALS
Office material 50,000,00 100,000.00 1.92
Magazine subscription 
AOP materials 20,000,00 40,000.00 0.70
Beverages and food 20,000,00 30,000.00 0.56
Higiene 20,000,00 30,000.00 0.56
Promotion costs 50,000,00 30,000.00 0.56
Other materials 20,000,00 20,000.00 0.38

REGULAR MAINTENANCE
Reparation and car service 70,000,00 70,000.00 1.34
Equipment maintenance costs 30,000,00 30,000.00 0.57
Hardware and software maintenance 30,000,00 30,000.00 0.56

OTHER CONTRACTED SERVICES
Attorney fees 70,000,00 50,000.00 0.95
Bank commission 10,000,00 17,000.00 0.37
Property insurance 500,000,00 500,000.00 0.62
Other services 50,000,00 50,000.00 0.95

TOTAL METERIAL COSTS 1.594,000,00 1,791,000.00 34.49
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FUNCTIONAL COSTS
ACTIVITIES 2007 2008 %

Organization and development
Executive board meeting 70,000,00 100,000.00 1.92
Assembly 30,000,00 50,000.00 0.96
Information and communication 10,000,00 30,000.00 0.56
Dissemination   83,720,00 112,804.00 2.16
Health-preventive activity  20,000,00 30,000.00 0.96
First aid  100,000,00 100,000.00 1.92
Blood giving  200,000,00 200,000.00      12.55
Socially humanitarian activity 200,000,00 200,000.00 12.55
Service search 10,000,00 30,000.00 0.56
Marketing  10,000,00 30,000.00 0.56
Finance   10,000,00 30,000.00 0.56
Catastrophes 150,000,00 150,000.00 2.88
International cooperation 100,000,00 100,000.00 1.92
Youth 220,000,00 200,000.00 12.54
Youth Project dissemination for the young 100,000.00 1.92
Project 3P3 360,000,00

TRANSFERRED FUNDS
Development fund  120,000,00 120,000.00 2.30

TOTAL FUNCTIONAL COSTS 1.693,720,00 1,582,804.00 30.50

CAPITAL COSTS

FURNITURE PURCHASING AND OFFICE EQUIPMENT
Office furniture purchasing
Purchasing of IT equipment 100,000,00

VEHICLE PURCHASING
Car purchasing

BASIC AND SPECIAL MAINTENANCE
Reconstruction and renovation of  buildings 100,000,00 100,000.00 1.92

TOTAL CAPITAL COSTS 200,000,00 100,000.00 1.92

TOTAL COSTS 5.238,000,00 5,192,000.00 100.00
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RED CROSS BRANCH  - CENTAR

1. Recruiting new volunteers and training

2. Raising awareness of the pupils and first aid their education

3. Development of the dissemination model cka-phv

4. Establishment of team for answer to catastrophes and training

5. Blood giving promotion among young population

6. Strengthening of the of material technical resources

7. Young organizational development

WORKING PRIORITIES I.D. INFORMATION

Municipalities that are covered: Centar; number

of citizens 45.412, registered members with paid

membership fee 1300, active volunteers 70, the

building red cross branch Kisela Voda has area

of 115m2 (5 working rooms) and is ownership of

the Red Cross of the Republic of Macedonia. It is

built in 1981. The building has a warehouse with

100m2 and no parking space.
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SOCIAL AND
HUMANITARIAN
ACTIVITY
The social activity of the red cross branch “Centar”

– Skopje outcomes from the direct needs of the cit-

izens so that the basic life needs of the people to

more successfully solved, as well as the humanitar-

ian relations, solidarity and social security. Red

cross branch “Centar” – Skopje during 2008 will

direct its activities towards:

L Social well fare for the citizens

L Care for old and weaken people

L Care for children who have need for social well
fare

L Organization and implementation of the social
well fare weeks

L Preparation of the citizens for coping with mass
natural disaster 

L Implementation of the action for “Famine Day”
and 

L Participation in projects

L Establishment and continual following of the
work of the comities for social activities in the asso-
ciations within the Red Cross in all areas

L Initiating, discussing and measurements propos-
al on solving separate social and asocial phenome-
na

L In cooperation with the inter-municipality center
for social work of the municipalities of city of Skopje
the committee will make high effort for location and
registration of old and weaken people on the territo-
ry of the municipality.

L Organization of specific actions for gathering of
financial funds and help in kind during the tradition-
al manifestations; weeks

L Allocation of help in kind to people and families
who have needs

L Special accent in its activity the committee will
dedicate to taking care of the old and weaken peo-
ple

For successful implementation of those and other

activities, that will outcome from the recommenda-

tions of the higher bodies within the Red Cross, the

committee will apply different forms and contents.

The committee will collaborate with other commit-

tees of the municipality branch of the Red Cross

“Centar”– Skopje.

The overall committee activity will be conducted

permanently during the year, according the Red

Cross of the Republic of Macedonia Activity

Calendar, and for each activity – social-humanitari-

an week domain, the committee will determine sep-

arate programs.
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HEALTH-
PREVENTION
ACTIVITY
The committee for health prevention activity within

the Red Cross branch “Centar” – Skopje as a work-

ing body that unifies and coordinates of the work of

the hart disease committees, blood sugar disease,

malignant disease, alcoholism, drug abuse, smok-

ing, aids, drugs, skin-venereal disease and conta-

gious disease, especially digestive, tuberculosis

and mental diseases, oral protection and etc, during

2008 will organize activities like:

L Celebrating the traditional activities in accor-

dance with the Red Cross of the Republic of

Macedonia

L Determined seminars and lectures

L Debates, slide projections and films distribution of

health-educational material (posters and brochures) 

L Staff training – competent people for educators,

participation of activities and seminars that are

YOUTH
The youth are driving force within the Red Cross

and they contribute in all fields of work of the organ-

ization. Their activity during 2008 will focus on the

following activities:

L Determination of activities, according to the tasks

determined with the program of the municipality

branch, that is the activity calendar of the Red

Cross of the Republic of Macedonia, 

L Special accent of the activity monitoring and coor-

dination of the Youth Clubs of the Red Cross in the

high schools and universities on the municipality’s

territory.

L within these frames the Red Cross of Youth, with

its own activities will participate in many activities of

other working bodies, especially in the activities of

health-education activity and socially humanitarian

activities.

Within the activity framework is the youth prepara-

tion on giving first aid, as well as active and mass

participation of the first aid groups on the municipal-

ity competition.

Because of more successful work and running of

the activities, during the schoolwork, a task is going

to be given to make contacts and collaboration with

the youth clubs of the Red Cross in the high schools

and universities. 

It is going to be worked upon of new forms of action

so that the youth from the universities is going to be

included in conducting of the program activities (the

students from dentistry and medical faculty to be

included in the activities for blood pressure measur-

ing and for organization of lectures in schools). The

Youth Red Cross will participate in the activities that

are going to be organized by The Youth Red Cross

from the city organization.

The membership of all pupils and students within

the Red Cross membership will be important pro-

gram and statutory task.

The Youth Red Cross will give significant impor-

tance to youth staff education and preparation for

work in the youth clubs within the Red Cross along

different seminars and lectures.

C
E

N
T

A
R



151

organized by Red Cross of the Republic of

Macedonia

L Preparation and implementation of projects from

the area of population health problems 

L Collaboration of health organizations, scientific

and competent institutions that deal with prevention

against these diseases

L Education of new volunteers Red Cross activists

L Many other activities with a purpose to alleviate

the consequences of these diseases

The activities will be implemented according the

working plans and the activities will intensify during

the predicted activities determined by the Red

Cross activity calendar. In the first aid area the Red

Cross branch – Centar – Skopje and in 2008 contin-

ues with the campaign for mass education of the

population

FIRST AID
In the area of the first aid Red Cross branch –

Centar – Skopje in 2008 continues with the cam-

paign for population mass education 

L Obligatory will participate in implementing educa-

tion for future drivers, pupils from elementary and

high schools

L Organization of the municipality branch on time

and with success for municipality competition of the

first aid groups, where it will be emphasized the par-

ticipation of the student youth

L Seminar for doctors who are going to be includ-

ed in the preparation of the groups for participation

in the first aid contents and training of first aid for

drivers

L Educative seminar with educational staff with the

purpose meeting and application of new doctrinal

attitudes from this area; 

L Seminar on realistic display of wounds and

injuries; the committee for health-educational activ-

ity will create all necessary conditions for correct

implementation of these programs that encompass

health-educational activity. 

BLOOD DONATION
Within the frameworks of overall activities of the

Red Cross branch – Centar – Skopje in 2008, in the

area of blood giving a priority is going to be imple-

mentation of this program in direction of mass

development of blood giving, with a purpose of

blood providing and blood products for the ill and

injured. First and most important tasks will be

according to the objective capacities continuous

respect of the operational plan for blood giving for

2008 and implementation of planned actions in all

areas. For mass presentation of these actions

despite of the so far work forms on this plan, we will

continue with health-educative education on the

overall population for the importance of blood giving

in general, by:

L Lectures and debates on the topic of blood giv-

ing in high schools and faculties, in larger compa-

nies and municipalities

L Educative seminars on blood giving messengers

from companies and student youth

L Establishment of active students-blood givers in
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DISSEMINATION 
In 2008 the primary goal of dissemination repre-

sents spreading of the Red Cross knowledge

between different areas and entities. For increasing

the membership within the Red Cross, above all it is

needed basic education on the movement, princi-

ples, emblem, Geneva conventions and Red Cross

activities. This purpose will be achieved via:

L Organization of lectures for the target groups

L Participation in the campaign for usage and pro-

tection of the Red Cross emblem

L Participation of workshops in coordination wit

Red Cross of Republic of Macedonia and City of

Skopje

L Relation between the Red Cross program with

the schools

L Connection of dissemination with humanitarian

activities by preparation of small projects

L Strengthening of the new working format with

young people in OO, as well as increasing of the

number of volunteers

all faculties on the territory of Centar municipality

L Implementation of surveys among population

and their motivation to give blood especially in the

private sector and among nationalities; In 2008 will

continue:

L The collaboration with the transfusion institute

and the transfusion station in the City hospital with

mutual activities in organization and implementation

blood giving activities, especially between pupil and

student youth;

L Special attention is going to be given to first class

blood donors with invitation to repeat their deed

again

L Through all institutions in the system, we will

demand energetically respect for the blood givers’

rights that are regulated by law

L The committee will stand for continuing of the tra-

ditional way of expressing gratitude to the blood

givers with appropriate gifts. Jubilee certificates are

going to be given as well as recognitions to multi

blood givers, to the most successful companies

high schools and highly educational institutions that

are going to be given on 17 March, - Blood givers

day on organized ceremonial receptions in the Red

Cross branch – Centar and in the red cross branch-

es in all areas. Red Cross and transfusion services

remain the pillars of the organization and implemen-

tation of blood giving. All the above stated will be

conditioned by receiving financial aid and maximum

dedication of the Red Cross and Transfusion serv-

ice and all other institutions – state bodies, all forms

of organization, small companies, religious commu-

nities and media. Red Cross branch – Centar –

Skopje will ask maximum engagement of all its bod-

ies on the level of Macedonia with the purpose reg-

ular payment for the done blood givings, as well as

more suitable compensation for blood unit, by which

the costs will be covered done by Red Cross branch

– Centar – Skopje on the field of blood giving. For

implementation of all this active engagement will be

required of the members to the blood giving com-

mittee, as well as the wider membership.
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2007 2008 %

INCOMES  3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
Own income 1.050.000,00 1.290.000,00 33,60
Income from MRC Low 2.000.000,00 2.000.000,00 52,08
Income from Projects 420.000,00 550.000,00 14,29
SALARY AND BENEFITS COSTS 1,385,000.00 1,475,000.00 38.55
MATERIAL COSTS  795000.00 1055000.00 26.70
FUNCTIONAL COSTS 1,290,000.00 1,310,000.00 34.75
CAPITAL COSTS 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTS 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
DIFFERENCE 0.00 0.00 0.00

INCOMES 2007 2008 %

Transferred part from the income from last year

Incomes from rents and leases

Incomes from local budget

Incomes from car registration/ Red Cross law 2,000,000.00 2,000,000.00 52.10
First aid incomes 840,000.00 960,000.00 26.00
Donations/Sponsors

Incomes from RCRM 400,000.00 450,000.00 10.44
From projects 

Blood givers 400,000.00 450,000.00 10.44
Dissemination 

Incomes from rents and leases

Incomes from interest 10,000.00 30,000.00 0.90
Membership incomes 200,000.00 300,000.00 7.95
Additional incomes 20,000.00 100,000.00 2.61
Incomes from other services

TOTAL INCOMES 3,470,000.00 3,840,000.00 100.00

FINANCIAL PLAN  FOR 2008
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COSTS  2007 2008 %

COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS
Net salaries 720,000.00 740,000.00 19.30
Transport costs for the employees 45,000.00 50,000.00 1.30
Costs for food for the employees 75,000.00 80,000.00 2.10
Costs for annual holidays  45,000.00 50,000.00 1.30
Jubilee awards 13,000.00 0.40
Retirement benefits
Other benefits

INCOMES FROM SALARIES AND PERSONAL TAX
Benefits for salaries to employees 350,000.00 380,000.00 9.90
Personal salary tax 150,000.00 160,000.00 4.20

Personal tax on benefits (jubilee awards) 2,000.00 0.05

TOTAL COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS 1,385,000.00 1,475,000.00 38.55

MATERIAL COSTS

SPENT ELECTRICITY
Electrical supply
Water costs
Garbage costs
Heating costs

COMMUNICATION AND TRANSPORT
Mail 20,000.00 20,000.00 0.52
Telephone and fax 130,000.00 130,000.00 3.36
Internet 30,000.00 30,000.00 0.90
Petrol  50,000.00 50,000.00 1.30
Car registration costs  15,000.00 15,000.00 0.40
Other transport costs (pay toll, car wash) 30,000.00 30,000.00 0.90

MATERIALS
Office material 150,000.00 150,000.00 3.68
Magazine subscription  
AOP materials  50,000.00 50,000.00 1.30
Beverages and food 20,000.00 20,000.00 0.52
Higiene 60,000.00 60,000.00 1.60
Promotion costs 50,000.00 50,000.00 1.30
Other materials 

REGULAR MAINTENANCE
Reparation and car service   30,000.00 30,000.00 0.90
Equipment maintenance costs 50,000.00 50,000.00 1.30
Tro{oci za odr`uvawe zgrada
Hardware and software maintenance 20,000.00 20,000.00 0.52

OTHER CONTRACTED SERVICES
Attorney fees
Bank commission 30,000.00 30,000.00 0.90
Property insurance 30,000.00 30,000.00 0.90
Other services 30,000.00 30,000.00 0.90
Rent 260,000.00 260,000.00 5.50

TOTAL METERIAL COSTS 795,000.00 1,055,000.00       26.70
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FUNCTIONAL COSTS 2007 2008 %

ACTIVITIES
Organization and development
Executive board meeting 90,000.00 90,000.00 2.10
Assembly 60,000.00 60,000.00 1.60
Information and communication  30,000.00 30,000.00 0.90
Dissemination   30,000.00 40,000.00 1.04
Health-preventive activity 50,000.00 50,000.00 1.30
First aid 400,000.00 400,000.00 9.50
Blood giving   200,000.00 200,000.00 6.97
Socially humanitarian activity 50,000.00 50,000.00 1.30
Service search 40,000.00 50,000.00 1.30
Marketing  30,000.00 30,000.00 0.90
Finance  40,000.00 40,000.00 1.04
Catastrophes 70,000.00 70,000.00 1.80
International cooperation 50,000.00 50,000.00 1.30
Youth 60,000.00 60,000.00 1.60

TRANSFERRED FUNDS
Development fund (RCRM)
Development fund  90,000.00 90,000.00 2.10
TOTAL FUNCTIONAL COSTS 1,290,000.00 1,310,000.00 34.75

CAPITAL COSTS

FURNITURE PURCHASING AND OFFICE EQUIPMENT
Office furniture purchasing
Purchasing of IT equipment  

VEHICLE PURCHASING
Car purchasing

BASIC AND SPECIAL MAINTENANCE

Reconstruction and renovation of buildings

TOTAL CAPITAL COSTS   0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTS   3,470,000.00 3,840,000.00 100.00
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RED CROSS BRANCH - 
CAIR

1. Mass promotion of basis and branch organizations of the red cross with new 
members-volunteers, their direction in red cross activities in contemporary 
conditions

2. Dissemination
3. Training for the members and in stock members for catastrophe coping
4. Projects for preventive and curative action within the frames of the council 

center for combat against addictions
5. Blood giving promotion in urban communities and rural areas by recruiting 

blood givers among the young
6. Cooperation with other non-governmental organization on different projects
7. Recruiting donors from Cairn, Betel, Cuter- Sandoval and Sutton Orizari 

municipalities 
8. Organizing activities due to the Red Cross Day planned according to the 

activity calendar
9. Keeping posted the computer registration on blood givers
10. Alignment of the computer and staff, and registration of the members of the 

Red Cross branch – Cair – Skopje and the regularity of the membership 
payment

11. Organization of seminars and workshops according to domains

WORKING PRIORITIES I.D. INFORMATION

Municipalities that are covered:  Suto Orizari;
Butel; Cucer Sandevo and Cair; number of citi-
zens 131.437, registered members with paid
membership fee 752, active volunteers 70, the
building red cross branch Kisela Voda has area
of 192m2 (6 working rooms) and is not in owner-
ship of the Red Cross of the Republic of
Macedonia (it is given in a form of permanent
using). It is built in 1963. The building has a
warehouse with 43m2 and no parking space.

C
A

I
R



157

DISSEMINATION 

L Spreading of the knowledge regarding the inter-

national movement of the Red Cross and Red

Crescent, about the role of the Red Cross interna-

tional committee, international association federa-

tion of Red Cross and Red Crescent, national asso-

ciation, Red Cross basic principles, Geneva con-

ventions contests and protocols, law content of the

Red Cross of the Republic of Macedonia.

L Target groups are going to be the young from

high schools and students that are going to be

trained for future disseminators – 8th grade pupils

from elementary schools.

L The projects promotion of humanitarian values in

Red Cross branch – Cair – Skopje will continue with

the work in both high schools, for which 3 work

shops are going to be established and it will be con-

tinued in elementary schools for which 3 work shops

are going to be established

L Pillars of this activity are going to be the young

through special program. 

On a social plan special attention is going to be paid

to:

L Further registration of the people from the

municipality domain that have need for social well

fare 

L Organizing gathering actions of material goods,

in kind, food, clothes, shoes and money

L Organizing activity for children’s educational

material who does not have possibilities to buy

them

L Preparation of programs for celebrating the

activities according to the calendar 16 October

Famine Day, Week for old people care

L On the occasion of celebrating these activities,

gathering actions are going to be organized, visiting

elderly homes of people with special needs as well

as their families. 

Project: The young caring for the old, 

Project: Given hand (help for the dis-
abled people in the state institution for
rehabilitation Topansko pole and
Idnina)

L In implementation of these activities, close coop-

eration is going to be made with the state institu-

tions, local self-government and non-governmental

institutions from Cair, Butel, Cucer Sandevo and

Suto Orizari municipalities, the foreign donors and

financing of the idea of concrete projects on solving

of the large number of social cases.

SOCIAL AND HUMANITARIAN
ACTIVITY
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L Engagement of the young people in humanitari-
an activities

L Education and staff training on working with the
young people

L Permanent informing about the activities of the
young people 

L Their involvement in the bodies and organs of
the red cross branch and their active participation in
implementation of the program tasks and activity
calendar of the Red Cross

L Celebrating of the “Week of the young people
within the Red Cross” (14-21 September)

L Exchange of knowledge and experience with
representatives from youth organizations from the
country and abroad

L Enlargement of the PHV projects

L Dissemination in the elementary and high
schools

L Comparison and implementation of gathering
actions

HEALTH 
PREVENTIVE

ACTIVITY AND
FIRST AID

The Red Cross branch – Cair in continuity will deter-

mine on:

L Dissemination of health issues for prevention

and health promotion of the population by celebrat-

ing the traditional Red Cross weeks on cardio dis-

eases combat, cancer, tuberculosis, blood sugar,

aids

L Educative prevention against traditional present

diseases and contagious diseases

L Basic First aid training in high schools and

municipalities

L Preparation of the groups for contests in schools,

municipality, region and the Republic

L Candidates basic training for drivers and first aid

YOUTH ACTIVITIES

In the Red Cross branch will continue the efforts
between basic carriers of its activity to the young
people. For this purpose it will be insisted to pre-
serve the continuity in:

L Continuity between the youth work coordinator
and the young from the area

L Mass membership by animation in specific areas

L Keeping in life the current organizations and
establishment of new ones

L Education of the young pre-school children and
elementary schools by special attention to the chil-
dren who are in first grade

L Education of the young people regarding the
danger from the addiction diseases (drugs, alcohol
and smoking) aids prevention and other contagious
diseases 

L Training for the young people on giving first aid
and check of their ability by organizing competitions

L Organizing lectures on the importance of blood
giving and its mass promotion among the young
people and their motivation about voluntary blood
giving
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BLOOD DONATION
With a purpose to achieve as much as possible in

accordance with the annual blood-giving plan on

the area that covers Red Cross branch – Cair –

Skopje in 2008 will be taken the following activities:

L Organization of blood giving activities upon real-

istic operational plan

L Education of population with special accent on

blood giving

L Motivation and stimulating of new blood givers

especially in the private sector

L Finding and enriching motivation means

L Expansion of the work started with part of the

religion communities and the private sector that in

the past year has given “young” results. Rounding

up of the computer control of blood givers accord-

ing to blood types and by Red Cross branches

L Attending seminars on education of the staff that

will be organized by City and Republic organization

of the Red Cross.

L Seminar on staff training on realistic display of

injuries

L Celebrating the First aid World day

L Organizing doctor’s controls for early detection of

breast cancer

L Organizing activities for measuring blood pres-

sure, sugar in blood

L Organizing lectures on promotion of health pro-

tection of children and young mother in villages

L Education and training of Red Cross branch for

coping with catastrophes, 

Project: council for diseases of addiction 
– smoking, drug abuse and 
alcoholism. 

Project: early detection – sugar in blood, 

Project: early detection of breast cancer.

L Red Cross branch will stand for continual respect

of the rights of the blood givers in all areas as well

as establishment of forms of socialization and activ-

ity of the blood givers

L Red Cross branch will send 5 children of regular

blood givers from social endangered families on a

summer holiday in the Red Cross resorts.
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2007 2008 %
INCOMES  5,417,667.00 5,378,859.00
Own income 3.328.538,00 3.228.859,00 60.03
Income from MRC Low 1.758.357,00 1.770.000,00 32,91
Income from Projects 330.772,00 380.000,00 7,06
Total income 5,417,667.00 5,378,859.00 100,00

SALARY AND BENEFITS COSTS 1,280,108.00 1,295,000.00 24.08

MATERIAL COSTS   967.700.00 1.077.000.00 20.02

FUNCTIONAL COSTS 1,923,000.00 1,832,200.00 34.06

CAPITAL COSTS 220,000.00 1,174,659.00 21.84

TOTAL COSTS 4,390,808.00 5,378,859.00 100.00

DIFFERENCE 0.00

INCOMES

2007 2008 %

Transferred part from the income from last year 661,632.00 1,026,859.00 19.09
Incomes from rents and leases

Incomes from local budget

Incomes from car registration/ Red Cross law 1,758,357.00 1,770,000.00 32.91
First aid incomes  2,528,000.00 2,050,000.00 38.11
Donations/Sponsors  45,000.00 50,000.00 0.93
Incomes from RCRM 182,766.00 200,000.00 3.72

Blood givers 76,666.00 100,000.00 1.86
Dissemination  106,100.00 110,000.00 2.05
From projects 

Incomes from rents and leases

Incomes from interest  5,193.00 6,000.00 0.11
Membership incomes 22,010.00 30,000.00 0.56
Additional incomes 26,340.00 30,000.00 0.56
Incomes from other services  5,603.00 6,000.00 0.11

TOTAL INCOMES   5,417,667.00 5,378,859.00 100.00

FINANCIAL PLAN  FOR 2008
C
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COSTS
COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS

SALARIES AND BENEFITS

2007 2008 %
Net salaries 682,652.00 680,000.00 12.64
Transport costs for the employees 34,100.00 35,000.00 0.65
Costs for food for the employees 74,100.00 75,000.00 1.39
Costs for annual holidays 22,200.00 25,000.00 0.46
Jubilee awards
Retirement benefits 30,000.00 0.56
Other benefits

INCOMES FROM SALARIES AND PERSONAL TAX
Benefits for salaries to employees  329,971.00 320,000.00 5.95
Personal salary tax 69,985.00 60,000.00 1.12
Personal tax on benefits (jubilee awards) 67,100.00 70,000.00 1.30

TOTAL COSTS FOR SALARIES AND BENEFITS  1,280,108.00 1,295,000.00 24.08

MATERIAL COSTS

SPENT ELECTRICITY
Electrical supply   132,704.00 170,000.00 3.16
Water costs  5,357.00 10,500.00 0.20
Garbage costs 14,284.00 15,000.00 0.28
Heating costs

COMMUNICATION AND TRANSPORT
Mail 17,010.00 18,000.00 0.33

Telephone and fax 141,406.00 160,000.00 2.97
Internet 51,150.00 60,500.00 1.12
Petrol 48,693.00 62,000.00 1.15
TCar registration costs 35,000.00 40,000.00 0.74
Other transport costs (pay toll, car wash)  10,000.00 12,000.00 0.22

MATERIALS
Office material 31,319.00 30,000.00 0.56
Magazine subscription 
AOP materials 17,800.00 18,000.00 0.33
Beverages and food 8,047.00 9,000.00 0.17
Hygiene 17,203.00 16,000.00 0.30

Donations 6,194.00 7,000.00 0.13
Other materials 

C
A

I
R



162

REGULAR MAINTENANCE
Reparation and car service 28,000.00 30,000.00 0.56
Equipment maintenance costs 30,798.00 32,000.00 0.59
Building maintenance costs 32,480.00 33,000.00 0.61
Hardware and software maintenance 15,000.00 18,000.00 0.33

OTHER PLANNED SERVICES
Bookkeeping and other intellectual services 81,825.00 82,000.00 1.52
Bank commission    18,400.00 19,000.00 0.35
Estate insurance 30,000.00 30,000.00 0.56
Other project services 134,030.00 140,000.00 2.60
Free lances 61,000.00 65,000.00 1.21
TOTAL MATERIAL COSTS 967,700.00 1,077,000.00 20.02

FUNCTIONAL COSTS

ACTIVITIES
Organization and development
Executive board meeting 73,462.00 74,000.00 1.38
Assembly 30,000.00 30,000.00 0.56
Information and communication  
Dissemination   3,360.00 5,000.00 0.09
Health-education activity 21,970.00 25,000.00 0.46
First aid  892,024.00 750,000.00 13.94
Blood giving 89,322.00 100,000.00 1.86
Socially humanitarian activity 139,158.00 150,000.00 2.79
Benefits for RC delegates 98,200.00 98,200.00 1.83
Marketing 20,000.00 0.37
Jubilees and celebrations 159,605.00 70,000.00 1.30
Catastrophes 50,000.00 0.93
International cooperation  158,300.00 160,000.00 2.97
Youth 257,599.00 300,000.00 5.58

TRANSFERRED FUNDS
Transfers to basic Red Cross branches 
Development fund   
TOTAL FUNCTIONAL COSTS 1,923,000.00 1,832,200.00 34.06

CAPITAL COSTS

FURNITURE PURCHASING AND OFFICE EQUIPMENT
Office furniture purchasing 20,000.00
Purchasing of IT equipment  200,000.00

VEHICLE PURCHASING
Car purchasing

BASIC AND SPECIAL MAINTENANCE
Reconstruction and renovation of  buildings  1,174,659.00 21.84
TOTAL CAPITAL COSTS  220,000.00 1,174,659.00 21.84

TOTAL COSTS  4,390,808.00 5,378,859.00           100.00
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Draft budget of the Red Cross and Red Cross

branches on the territory of City of Skopje presents

the continuity of the Red Cross activities in achiev-

ing the ambitious goals through implementation of

program activities.

On the plan and marketing and searching for funds

for its implementation it will be determined to oper-

ationalize the economic material and human

resources with a purpose to achieve financial funds

an the organization to be promoted.

For achieving these program activities Red Cross

on the territory on city of Skopje plans:

L Monitoring of its organizational development and

proposal of promotion and improvement measure-

ments 

L Mutual implementation of projects and cam-

paigns with other non-governmental organizations

through partner agreements

L Preparation of attractive projects and support via

application for its support

L Strengthening of the collaboration with the local

authorities and the ability to use funds that are

under their jurisdiction

L Full usage of the capacities from the centers that

are on disposal of the Red Cross

L Gathering incomes from membership

L Gathering incomes by the law on Red Cross 

L Gathering funds via first aid courses

L Continual work and implementation on current

projects and campaigns 

L The successful marketing and financial work of

the Red Cross - Skopje together with RC branches

is a wide range of activities with a purpose provid-

ing help to different groups of fragile population from

one hand and successful collaboration with donors

from the other.

FINANCIAL AND MATERIAL WORKING OF THE RED CROSS CITY OF
SKOPJE AND RED CROSS BRANCHES OF CITY OF SKOPJE



www.redcross.org.mk/skopjewww.redcross.org.mk/skopje


