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Име на проектот „Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални 
услуги кои промовираат безбедно стареење, рана превенција и независен живот за 
сите“ [CROSS4ALL] 

Партнер во проектот: Општина Охрид 

 

-   Информација за активностите на проектот 

Започнувањето на проектот - Прекугранична иницијатива за интегрирани 
здравствени и социјални услуги за промовирање на безбедно стареење, рана превенција 
и независно живеење за сите - „Cross4all“, финансирано според првиот повик за предлог-
проекти од ИПА програмата, беше на 01.12.2020 година. 

Како заедничка соработка помеѓу партнерите од Грција, општина Охрид и Црвен 
крст Охрид, проектот е воспоставен со многу цели и повеќето од нив се однесуваат на 
групите на граѓани со попреченост. Имаше три различни тимови ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3 
кои беа работени на различни задачи. 

Тимот на ЛОТ 1 започна во 
08.02.2021 и работеше до 08.06.2021 
(координаторот до 08.07.2021). Составот 
на тимот вклучува 3 инспектори и еден 
координатор на тимот. Нивната задача 
беше да се помогне  во развојот на 
каталогот на достапни здравствени и 
социјални услуги, преку собирање на 
податоци на терен. Овој каталог ќе биде 
вклучен во заедничка платформа  и 
заедничка студија за празнините и 
нееднаквостите во здравствените 
установи и социјалните услуги.  

Екипата на ЛОТ 2 започна во 01.12.2020 
година и работеше до 31.05.2021 година 2021 
(координаторот до 30.06.2021). Составот на 
тимот вклучува 2 лекари, 2 социјални 
работници, 2 медицински сестри, еден 
администратор, еден координатор и едно лице 
за помошна маса. Задачата беше да се измерат 
крвниот притисок, маснотиите во крвта, 
состојбата со дијабетес и срцеви заболувања на 
околу 600 пациенти. Социјалните работници им 
помагаа на пациентите да ја ублажат состојбата 
во која се наоѓаат. Тие можеа да зборуваат со нив 
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и да бидат советувани за сè што им треба, а повеќето од нив побараа помош во врска со 
ситуацијата и посебните услови на пандемијата Kовид-19. Остатокот од тимот ги 
средуваше информациите и здравствените досиеја за пациентите во посебен софтвер 
креиран за потребите на проектот. 

Екипата на ЛОТ 3 започна во 01.12.2021 
година и работеше до 28.02.2021 година 2021 
(координаторот до 30.03.2021). Составот на тимот 
вклучува 2 лекари, 2 социјални работници, еден 
администратор и еден координатор. Задачата на 
тимот беше иста како на  ЛОТ 2, но тие работеа 
како мобилен тим, ги опфаќаа пациентите со 
попреченост и пациентите во селата во близина на 
Охрид. Имаше специјална опрема и курс за обука 
за секој член на тимот  

Како резултат на овој проект имаме многу 
информации за здравствената состојба на 

локалното население (крвен притисок, маснотии во крвта, срцеви заболувања и 
дијабетес) и инфраструктурата на многу здравствени установи од југозападниот регион 
на Република Северна Македонија, како што се како аптеки, лаборатории, болници и 
домови за стари лица. 


