
Интегриран опертивен центар за 

хуманитарна помош – HELP 

 

Историски гледано, прекуграничната област Грција - Р. 

Македонија била загрозена од природни катастрофи, 

ризици и опасности. Двата катастрофални земјотреси со 

голема магнитуда (Скопје 1963, Солун 1978), неколкуте 

поплави (Вардар/Аксиос) и многуте шумски пожари се  

неколку примери за предизвиците на хуманитарна помош 

кои треба да се решат, истакнувајќи ја потребата за 

ефикасни мерки за помагање, каде граѓаните ќе бидат 

активно вклучени. Неодамна, човечката бегалската криза 

(Сириска војна 2015) ја направи оваа потреба императив. 

“HELP” проектот има за цел да го зголеми капацитетот на 

хуманитарната помош и подготвеноста  во прекуграничната 

област  за  ефективна и ефикасна превенција, ублажување 

и управување со природни катастрофи, ризици и 

опасности.          

          

           

        

           

           

         

           

           

         

           



 

Команден

н  

Контролен Комуникациски 

 

Компјутерски Центар за разузнавање 

C4I 

Главна цел на проектот: 

Главната цел на проектот е да ја подобри стратешката и оперативаната ефикасност на 

јавната администрација и јавните служби во управувањето со елементарните непогоди 

во пошироката прекугранична област преку обезбедување на интегрирано решение за 

техничка поддршка и управување со пост-катастрофални операции и логистика на 

терен.             

             

             

     

             

             

     

             

             

     

             

             

     

             

             

     

             

             

     

             

Резултати: 

 

 Развиени два C4I контејнери (еден 

за Р. Македонија и еден за Грција) 

и еден медицински контејнер (за 

Грција); 

 Зголемен капацитет на јавните 

власти во справувањето со 

природни катастрофи; 

 Зголемена подготвеност за 

одговор при катастрофи во 

прекуграничната област; 

 Засилена стратешка/оперативна 

соработка за прашањата поврзани  

со хуманитарната помош помеѓу 

двете земји; 

 Подигната свест на населението 

за природните непогоди; 

 Промовирање и развивање на 

хуманитарното волонтерство. 

     

     

     

     

     

Специфични цели: 

 

 Да се прошират севкупните регионални и 

национални капацитети за обезбедување на 

хуманитарна помош, врз основа на 

заедничките предизвици кои треба да се 

решат; 

 Да се воспостават мрежи и структури за 

соработка во прекуграничниот регион со 

цел да се зајакне трансферот на знаење, 

искуството и експертизата во планирањето, 

организирањето и извршувањето на 

операциите за итна помош; 

 Да се демонстира функционалноста на 

контејнерот пред сите засегнати страни и да 

се обучат истите како се користи; 

 Да се спроведат јавни кампањи за обука на 

граѓаните во случај на вонредна состојба и 

да се промовира регрутирањето на 

социјалните медиуми со цел да се вклучат 

граѓаните како волонтери. 

 

 

 

Времетраење:18 месеци. 

Краток опис на проектот: 

Проектот вклучува дизајн на 

кластер од контејнери за 

извршување на клучни операции 

за олеснување при справување 

со катастрофи. Двата меѓусебно 

поврзани контејнери "Командни 

Центри - C4I" (еден за Р. 

Македонија и еден за Грција) ќе 

бидат испорачани како прототипи 

во рамките на “HELP” проектот, 

заедно со  медицински контејнер - 

“MED” (само за Грција). 



 

Лидер партнер: 

 

 Меѓународен грчки универзитет. 
 

 

  

Финансирање: 

 Проектот е ко-

финансиран од Европска 

Унија и Националните 

Фондови на земјите 

учеснички. 

Контакт: 

Данче Поп-Иванова Илиева 

ул. Боро Џони, Бр.10 

2400 Струмица 

Моб: 071/364-934 

Тел./факс: 034/ 340-139 

E-mail: 
dance.popivanova@rdc.mk 

Вредност: 

Вкупно - 905.553,30 евра 

ЦРЈИПР - 249.266,00 евра 

Партнери: 

 Министерство за 

внатрешни работи 

(Сектор Македонија –

Тракија); 

 Центар за развој на 

Југоисточниот плански 

регион - Македонија; 

 Грчки спасувачки тим -

Грција; 

 Центар за управување со 

кризи- Македонија. 

 

 

 

 

 

 


