
 

 

 

Црвен крст на град Скопје 

објавува: 

ОГЛАС 
за помагател во сервисот Помагатели на ранливи целни групи на корисници 

 

Вовед 

Заложбите на Црвениот крст и Црвената полумесечина се да се намали, спречи 
страдањето на луѓето, како и непристрасно да се помогне, особено на лицата кои имаат 
најголема потреба на помош при извршувањето на секојдневните обврски со цел да им се 
овозможи независно и достоинствено живеење и функционирање. Со овие заложби 
лесно се идентифукуваат возрасните и младите луѓе во целиот свет, при што ќе се 
помогне со хуманото професионално ангажирање и развивање на волонтеризмот кај 
помладата популација.  

Црвен крст на град Скопје од 2011 година континуирано работи на креирање на 
програми на полето за подобрување на капацитети и вештините на физички немоќните 
лица. Социјалните сервиси при Црвен крст на град Скопје како: „Дневен центар за стари 
лица и центар за двање помош во домашни услови“, „Центар за поддршка на лица со 
оштетен вид“, „Нега центар“, „Програма за персонална асистенција на лица со 
попреченост“ имаат потреба да растат, да се поврзаат и  надополнуваат со социјален 
сервис. Во 2019та започнува пилот фазата на функционирањето на сервисот „Помагатели 
на ранливи целни групи на корисници“, кој ги опфаќа и ранливите категории кои за жал 
поради ограничувачките капацитети не се опфатени од веќе постоечките социјални 
сервиси, а се на територија на град Скопје и има огромна потреба од функционирање на 
ваков тип на сервис. Бројот на лица со попреченост и стари лица е многу поголем и 
најголем дел од овие целни групи се социјално загрозени и не се во можност да 
ангажираат приватни помагатели. Овие категории на граѓани и нивните семејства имаат 
реални потреби и проблеми со кои секојдневно се соочуваат и не можат да го остварат 
правото на достоинствен и независен живот. Преку овој социјален сервис би се зголемил 
бројот на корисници на територија на град Скопје на минимум 75 корисници, на кои би им 
бил подобрен квалитетот и дигнитетот на животот.   

  



 

Кандидатот потребно е да ги исполнуваат следните услови: 

• Да има завршено минимум средно образование; 

• Да е подготвен да работи со деца и лица во трето 

доба со попреченост;  

• Да е подготвен за тимска работа; 

• Да има позитивен пристап кон работа со лица со 

попреченост; 

• Да  е подготвен за нови искуства и вештини; 

• Да поседува комуникациски вештини; 

• Предност ќе имаат кандидатите кои имаат искуство 

во работа со лица со попреченост; 

 

Селектираните кандидати ќе бидат лично исконтактирани за понатамошно интервју.  

 
Заинтересираните кандидати потребно е да испратат своја кратка биографија (CV) на 

следната е-маил адреса: skopje@redcross.org.mk, не подоцна од 10.01.2020 до 12:00 часот.  
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