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По повод 31 октомври – Меѓународен ден на штедењето под мотото
заедно” на 30 октомври 2011 година во заедничка организација 
Скопје и Црвениот крст на Р. Македонија се спроведе
вработените во Стопанска Банка АД Скопје донираа 
постелнина. 

Акцијата беше организирана во просториите на филијалите
Републиката во партнерство со 25 општински организации на Црвен крст 

Крст на градот Скопје. Во акцијата зедоа учество
од стручната служба од ООЦК и вкупно 120 
организација банката постави големи кутии, каде што
волонтерите ги предаваа донациите. Акцијата беше успешно спроведена и на истата се 
собрани вкупно 5 тони и 365 кг. употребувана облека, 
материјали, и 1 душек. Помошта што е обезбеде
Црвениот Крст на Р. Македонија и ќе се намени за помош на ранливо население кое има таков вид на потреба.

  Стопанка банка АД Скопје како реномирана банка во земјата која во своето рабо
одговорно однесување, како неделив дел од бизнис постоењето на компанијата со организирање на оваа донаторска акција 
уште еднаш докажа дека е на страната на своите клиенти и прави напори за развојот и благосостојбата на 
заедницата. Оваа акција е само почеток на успешна партнерска соработка со Стопанска Банка и во иднина ќе продолжиме ги 
негуваме хуманитарните вредности преку организирање на заедничк
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Меѓународен ден на штедењето под мотото: “Да штедиме 
2011 година во заедничка организација на Стопанска Банка АД 

рвениот крст на Р. Македонија се спроведе хуманитарна акција во која што 
вработените во Стопанска Банка АД Скопје донираа употребувана облека, обувки, играчки, 

Акцијата беше организирана во просториите на филијалите на Стопанска Банка низ 
25 општински организации на Црвен крст како и Црвениот 

ество вработените во банката, претставници
вкупно 120 волонтери од Црвениот крст. За подобра

банката постави големи кутии, каде што вработените со помош на 
Акцијата беше успешно спроведена и на истата се 

кг. употребувана облека, 307 пара обувки, 184 играчки, 5 кујнски прибора
Помошта што е обезбедена од донаторската акција е превземена од општинските организации на 

и ќе се намени за помош на ранливо население кое има таков вид на потреба.

Стопанка банка АД Скопје како реномирана банка во земјата која во своето работење го практикува општественото 
одговорно однесување, како неделив дел од бизнис постоењето на компанијата со организирање на оваа донаторска акција 
уште еднаш докажа дека е на страната на своите клиенти и прави напори за развојот и благосостојбата на 

ваа акција е само почеток на успешна партнерска соработка со Стопанска Банка и во иднина ќе продолжиме ги 
преку организирање на заеднички иницијативи и проекти. 

Не е богат оној кој има многу, богат е о
кој дава многу. Понекогаш хуманото дело не 
чини ништо, не треба многу труд или напор 
да се направи нешто хумано.

5 кујнски прибора, 38 хигиенски 
општинските организации на 

и ќе се намени за помош на ранливо население кое има таков вид на потреба.

тење го практикува општественото 
одговорно однесување, како неделив дел од бизнис постоењето на компанијата со организирање на оваа донаторска акција 
уште еднаш докажа дека е на страната на своите клиенти и прави напори за развојот и благосостојбата на луѓето во 

ваа акција е само почеток на успешна партнерска соработка со Стопанска Банка и во иднина ќе продолжиме ги 

Не е богат оној кој има многу, богат е оној 
ава многу. Понекогаш хуманото дело не 

чини ништо, не треба многу труд или напор 
да се направи нешто хумано.
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Општинска организација на ЦКРМ Вклучени волонтери од ЦКРМ 
ООЦК Валандово 4 Волонтери 

ООЦК Крушево 4 Волонтери

ООЦК Виница 4 Волонтери 

ООЦК Кочани 5 Волонтери 

ООЦК Пробиштип 4 Волонтери 

ООЦК Тетово 8 Волонтери 

ООЦК Штип 4 Волонтери 

ООЦК Скопје 24 Волонтери 

ООЦК Радовиш 3 Волонтери 

ООЦК Битола 4 Волонтери 

ООЦК Делчево 3 Волонтери 

ООЦК Гевгелија 5 Волонтери 

ООЦК Кавадарци 4 Волонтери 

ООЦК Кичево 4 Волонтери 

ООЦК Куманово 4 Волонтери 

ООЦК Неготино 4 Волонтери 

ООЦК Охрид 5 Волонтери 

ООЦК Прилеп 2 Волонтери 

ООЦК Ресен 3 Волонтери 

ООЦК Струга 6 Волонтери 

ООЦК Струмица 3 Волонтери 

ООЦК Свети Николе 2 Волонтери 
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Вклучени волонтери од ЦКРМ Вкупно донирано 
4 Волонтери 150 kg облека, 7 рала обувки 

4 Волонтери 150 kg облека, 5 рала обувки 

4 Волонтери 200 kg облека, 20 рала обувки

5 Волонтери 400 kg облека, 5 рала обувки, 6 детски играчки, 
2 кујнски прибора  

4 Волонтери 500 kg облека, 30 пара обувки
материјали 

8 Волонтери 20 kg облека, 3 рала обувки 

4 Волонтери 50 kg облека и 15 пара обувки 

24 Волонтери 1  ton облека, 50 рала обувки, 
играчки 

3 Волонтери 150 kg облека 

4 Волонтери 100 kg облека 

3 Волонтери 100 kg облека, 20 пара обувки, 15 играчки и 
кујнски прибора и 

5 Волонтери 300 kg облека, 10 пара обувки 

4 Волонтери 500 облека, 20 пара обувки, 10 играчки, 2 
постелнана 

4 Волонтери 75 kg облека 

4 Волонтери 80 kg облека 

4 Волонтери 250 kg облека, 10 обувки 

5 Волонтери 200 kg облека 10 пара обувки 

2 Волонтери 150 kg облека, 3 рала обувки 

3 Волонтери 50 kg облека 

6 Волонтери 250 kg облека, 30 обувки, 10 играчки 

3 Волонтери 190 kg облека, 19 пара обувки и 40

2 Волонтери 50 kg облека 

Вкупно донирано 
, 7 рала обувки 

, 5 рала обувки 

, 20 рала обувки

облека, 5 рала обувки, 6 детски играчки, 
2 кујнски прибора  

, 30 пара обувки и 20 хигиенски 

, 3 рала обувки 

облека и 15 пара обувки 

рала обувки, 50 книги и 100 

облека, 20 пара обувки, 15 играчки и 2 
и 6 средства за хигиена 

облека, 10 пара обувки 

500 облека, 20 пара обувки, 10 играчки, 2 

обувки 

облека 10 пара обувки 

рала обувки 

облека, 30 обувки, 10 играчки 

облека, 19 пара обувки и 40 играчки
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ООЦК Велес 3 Волонтери 

ООЦК Берово 1 Волонтер 

ООЦК Гостивар 4 Волонтери 

ООЦК Дебар 3 Волонтери 

ВКУПНО 26 ООЦК 120
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3 Волонтери 100 kg облека, 40 пара обувки 

1 Волонтер 150 kg и 1 душек 

4 Волонтери 100 kg облека, 5 рала обувки 

3 Волонтери 100 kg облека,5 пара обувки, 4 играчки, и 1 сет 
од садови, 12 хигиенски материјали 

120 Волонтери 5 t и 365 kg, 307 рала обувки,  
хигиенски материјали, 
душек 

облека, 40 пара обувки 

, 5 рала обувки 

облека,5 пара обувки, 4 играчки, и 1 сет 
хигиенски материјали 

рала обувки,  184 играчки, 38 
хигиенски материјали, 5 кујнски прибора и 1 


