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ОСНОВНИ  ПРИНЦИПИ  МЕЂУНАРОДНОГ  ПОКРЕТА 

ЦРВЕНОГ  КРСТА  И  ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 

 

Хуманост 

 

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен у жељи да без 

дискриминације укаже помоћ на бојном пољу, у свом међународном и националном виду, настоји да 

спречи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов циљ је да штити живот и здравље и да 

обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу 

и трајан мир међу свим народима. 

 

Непристрасност 

 

Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или 

политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим 

потребама, дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа. 

 

Неутралност 

 

Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у 

било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе. 

 

Независност 

 

Покрет је независан. Национална друштва, која имају помоћну улогу у хуманитарним 

активностима својих влада и подвргнута су законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају 

аутономију која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима покрета. 

 

Добровољност 

 

То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем користи. 

 

Јединство 

 

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. 

Оно мора бити доступно свима и спроводи своју хуманитарну делатност на целој територији. 
 

Универзалност 

 

Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки 

статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је универзалан. 



 

 

 

 

 
     

УВОД 

 

Црвени крст Свилајнац  у  2019. години делује, 

функционише  и реализује јавна овлашћења Црвеног крста и 

програмске активности у складу са Планом рада за 2019. 

годину и: 

- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о 

трансфузиолошкој делатности, Законом о ванредним 

ситуацијама, Законом о безбедности и здрављу на раду, 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о 

здравственој заштити, 

-   Статутом Црвеног крста Србије,  

-   Статутом Црвеног крста Свилајнац, 

-   Планом акције Црвеног крста Свилајнац за период 

2018. – 2022. година, 

-  Пројектима, Акционим плановима и Стратегијама 

које је усвојила Општина Свилајнац, 

-   са потребама Општине Свилајнац,  

- Стратегијама које је усвојила Влада Републике 

Србије, a односе се на делатности блиске организацији 

Црвеног крста (Стратегија за смањење сиромаштва,  

Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, Стратегија развоја социјалне заштите и 

Национална стратегија о старењу, Стратегија подстицања 

рађања) као  и  

-   са потребама корисника Црвеног крста, 

     

У 2019. години Црвени крст Свилајнац : 

-  предузима активности на решавању питања 

постојања и функционисања организације Црвеног крста, 

-   успешно реализује поверена јавна овлашћења 

Црвеном крсту, 

- показује јединство, организованост, одговорност и 

спремност да правовремено и адекватно реагује на 

организован начин у најтежим ситуацијама и помогне 

угроженом становништву, 

-  поштује усвојене процедуре рада, 

- делује као независна, хуманитарна, добровољна 

организација која има положај организације која помаже 

надлежним државним органима у хуманитарној области, 

- окупља, оспособљава и укључује  волонтере 

Црвеног крста у свим областима рада Црвеног крста, 

- доказује своју улогу и значај у друштву. 

Црвени крст Свилајнац у 2019. години реализује своје 

циљеве и задатке у следећим условима: 

- пред Црвени крст у целини постављани су велики 

захтеви, а финансијске могућности су недовољне, 

- потребе за деловање Црвеног крста биће веома 

изражене, као и потребе за хуманитарном помоћи, 

- деловање у поплавама у претходном периоду 

захтевало је огромне напоре и велико ангажовање Црвеног 

крста. 

У реализацији свих активности Црвеног крста 

Свилајнац учествује 4 запослена лица,  и један број лица по 

уговору о привременим и повременим пословима и више 

десетина волонтера свих узраста и професија.  

Црвени крст Свилајнац ће у 2019. години: 

            - предузимати значајне активности на очувању нивоа 

финансијских средстава    предвиђених у буџету за 2019. 

годину, 

- биће ангажован на обезбеђењу што стабилније 

финансијске основе у организацији Црвеног крста кроз 

залагање за поштовање и примену Закона о Црвеном крсту 

Србије и других закона који регулишу рад Црвеног крста, 

-  обезбедити велики број  донација, 

- реализовати скупове за запослене и волонтере који 

су део програмских активности. 

Активности Црвеног крста Свилајнац у 2019.години 

неће бити нити смањене нити заустављене, сви програми се 

реализују, како програми помоћи домаћем социјално  

 

 

 

угроженом становништву, тако и развојне активности које су 

реализоване у највећој могућој мери. 

Црвени крст Свилајнац је сачинио и доставио 

Општини Свилајнац, Извештај о раду Црвеног крста 

Свилајнац за 2016. годину, као и План рада Црвеног крста 

Свилајнац за 2019.годину, Финансијски план за 2019. годину и 

редовно вршио правдање сваког прилива средстава било да је 

он из Општине Свилајнац, Црвеног крста Србије, НСЗ или 

других донатора. 

И у 2019. години Црвени крст Свилајнац реализоваће 

бројне активности у складу са својим планом рада и 

потребама у локалној средини и сарадњи са органима 

Општине Свилајнац.  

Црвени крст Свилајнац реализоваће програме у десет 

основних области рада Црвеног крста Свилајнац, а то су: 

 

1. Промоција и омасовљавање добровољног 

давалаштва крви 

2. Здравствено превентивна делатност  

3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, 

стања и обољења 

4. Социјална делатност  

5. Подмладак и омладина 

6. Деловање у несрећама  

7. Служба тражења 

8. Ширење знања о Црвеном крсту и међународном 

хуманитарном праву - Дифузија 

9. Међународна сарадња  

              10.     Организација и развој укључујући одржавање  

                        функције минимума дистрибутивног система и  

                        развој пословно финансијског система  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Зима 2018/2019 
 Деловање у ванредним 

приликама 
 

Оно што је утврђено обиласком терена крајем 

2018.године, потребе за додатном бригом током 

зимског периода и неопходност да се један број 

самохраних старих лица на територији наше 

општине у случају евентуалних непогода током 

зимског периода обиђе, Црвени крст Свилајнац је 

реализовао у првим данима 2019. године. 

 

Извршене су посете једном броју најугроженијих 

лица и том приликом достављене су им основне 

животне намирнице. Током јануара ће уследити 

посете и осталим угроженим лицима. 

 

Прва акција добровољног 
давања крви у Предшколској 

установи ''Дечја радост'' 

 

Црвeни крст Свилајнац, у сaрaдњи сa Заводом за 

трансфузију крви из Ниша и Предшколском 

установом “Дечја радост“ из Свилајнца, 

oргaнизoвaли су 22.јануара 2019, aкциjу 

дoбрoвoљнoг дaвaњa крви у прoстoриjaмa 

Предшколске установе “Дечја радост“ у 

Свилајнцу. 

Aкциja дoбрoвoљнoг дaвaњa крви први пут je 

oргaнизoвaнa у Предшколској установи “Дечја 

радост“ из Свилајнца и сaдa пoлaкo прeлaзи у 

трaдициjу. 

Велики број родитеља и васпитача oвaj пут сe 

придружио вeтeрaнимa дaвaлaштвa у Свилајнцу 

жeлeћи дa нa oвaj нaчин пружи свoj дoпринoс 

грaђaнимa кojимa ћe крв знaчити живoт. Нa 

пoчeтку 2019. гoдинe ови хумани људи oдлучили 

су дa дaју свoj дoпринoс oвoj хумaнoj aкциjи из 

рaзлoгa дa се aфирмишe oва aктивнoст и да се 

мотивишу сви oни нaшe сугрaђaнe кojи су 

здрaвствeнo спoсoбни дa дajу крв, у нaди дa ћe 

oвa aкциja Црвeнoг крстa Свилајнца постати 

традиционална у овој установи. 

У oквиру aкциje дoбрoвoљнoг дaвaњa крви 

дoбрoвoљни дaвaoци oвe дрaгoцeнe тeчнoсти су 

сe, и oвaj пут, у вeликoм брojу oдaзвaли пoзиву и 

нјих 46 је дало крв. 

Примeнa Зaкoнa o трaнсфузиjскoj дeлaтнoсти 

пoчeлa je 1. сeптeмбрa, a грaђaни кojи жeлe дa 

дajу крв тo мoгу дa учинe искључивo у унaпрeд 

oдрeђeним тeрминимa oргaнизoвaних aкциja 

дoбрoвoљнoг дaвaњa крви. 

 

 

 

31. јануар 
Национални дан без дуванског дима 

 

Црвeни крст Свилајнац и млади волонтери 

Црвеног крста Свилајнац обележили су низом 

сaдржajа 31.јануар -Национални дан без 

дуванског дима. У Рeпублици Србиjи сe вишe oд 

двaдeсeт гoдинa 31. јaнуaр oбeлeжaвa кao 

Нaциoнaлни дaн бeз дувaнскoг димa. Oвe гoдинe 

кao и прeдхoднe 31. јaнуaр oбeлeжaвa сe пoд 

слoгaнoм ”Oдрaсли пушe и мeнe гушe”. Циљ 

aктивнoсти у oквиру oбeлeжaвaњa Нaциoнaлнoг 

дaнa бeз дувaнскoг димa je упoзoрaвaњe jaвнoсти 

нa штeтнe eфeктe упoтрeбe дувaнa кao и излaгaњa 

дувaнскoм диму. 

Mлaди вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац су 

пoвoдoм oбeлeжaвaњa 31. jaнуaрa у цeнтру грaдa 

радили на упознавању наших суграђана са свим 

штетним аспектима пушења. 



 

 

Oвoгoдишњи слoгaн Нaциoнaлнoг дaнa бeз 

дувaнa ”Oдрaсли пушe и мeнe гушe” пoсeбнo 

нaглaшaвa oпaснoсти кojимa су млaди и дeцa 

излoжeни удисaњeм дувaнскoг димa из oкружeњa. 

Дeцa излoжeнa дувaнскoм диму чeшћe oбoлeвajу 

oд aкутних и хрoничних упaлa дoњих 

рeспирaтoрних путeвa, ихфeкциja срeдњaг ухa и 

имajу чeшћe aстмaтичнe нaпaдe кojи су jaчeг 

интeзитeтa. 

 

6. фебруар –Дан оснивања 
Црвеног крста Србије 

 

Црвени крст Србије, 6. фебруара обележава Дан 

свог оснивања, а данас слави 143. године 

постојања и рада. Најстарије је национално 

друштво окупља готово 70.000 волонтера. 

Тим поводом волонтери Црвеног крста 

Свилајнац, Деспотовац и Велика Плана 

заједничким активностима у просторијама 

Црвеногкрста Свилајнац радно су обележили Дан 

оснивања Црвеног крста Србије. Црвени крст 

Србије  основан је 6. фебруара 1876. године у 

Београду. Данас Црвени крст Србије делује као 

организација са континуитетом међународног 

признања у непрекидном трајању од 1876. године. 

На свим нивоима организовања запослено је 750 

професионалаца, а у реализацију програма 

укључено је више од 69.000 волонтера, од којих 

60 одсто чине млади. На инцијативу др Владана 

Ђорђевића 6. фебруара 1876. године основано је у 

Београду Српско Друштво Црвеног крста. Први 

председник био је митрополит Михајло 

Јовановић. 

 

Црвени крст Србије је једно од првих 15 

националних друштава Црвеног крста основаних 

у свету. Кнежевина Србија је, на иницијативу 

Српског Друштва Црвеног крста, потписала прву 

Женевску конвенцију 1876. године. Црвени крст 

Свилајнац основан је 1877. године, само годину 

дана после оснивања Црвеног крста Србије, и 

данас делује као саставни део Црвеног крста 

Србије.Кроз све године постојања, Црвени крст 

Србије је деловао поштујући основне принципе 

Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца: хуманост, непристрасност, 

неутралност, независност, добровољност, 

јединство и универзалност. 

 

Обука волонтера 
за рад на програму 

Промоција хуманих вредности 

 

Црвени крст Свилајнац у периоду од 04.-06. 

фебруара у просторијама Црвеног крста 

Свилајнац, организовао обуку младих волонтера 

Црвеног крста у оквиру програма „Промоција 

хуманих вредности“ (ПХВ). На обуци је 

учествовало 22 волонтера Црвеног крста 

Свилајнац. Обуку су реализовали старији 

волонтери Црвеног крста Свилајнац и стручни 

сарадници Црвеног крста Свилајнац. Током обуке 

је разматрано свих седам тема наведеног 

програма. Спроведена је и симулација 

интерактивних радионица које се реализују у 

раду са децом.  



 
 

 

 

Прва помоћ 
 за кандидате за возаче 2019 

 

Прва помоћ је једна од основних делатности 

Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом 

о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), 

као поверено јавно овлашћење и као услуга коју 

Црвени крст пружа правним или физичким 

лицима, а посебно оним категоријама изложеним 

ризику. Прва помоћ је активност која директно 

произилази из основних принципа и мисије  

покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се 

изразито негују у нашој организацији. Црвени 

крст Свилајнац обуку из прве помоћи спроводи 

на основу решења Министарства здравља 

Републике Србије од 2012. године, Правилника 

Министарства здравља и Закона о Црвеном крсту, 

којим је предвиђено да Црвени крст може 

пружати услуге из прве помоћи кандидатима за 

возаче, изводити обуку, водити евиденцију и 

издавати потврде о завршеној обуци.  Обука се 

спроводи у просторијама Црвеног крста 

Свилајнац, у ул. Краља Петра Првог бб, у трајању 

од  8 наставних часова.  

 

Обука се састоји из теоретског и практичног дела, 

а спроводи се према јединственој методологији 

Црвеног крста Србије, у складу са датим 

Правилником Министарства здравља Републике 

Србије.  

Кандидати за возаче на теоретском делу добијају 

одређене информације из прве помоћи, а на 

практичном делу обуке вежбају збрињавање 

одређених повреда и стања. Обуку изводе 

предавачи прве помоћи са важећом лиценцом 

Министарства здравља, а практични део обуке 

изводе демонстратори прве помоћи са лиценцом 

предавача прве помоћи Црвеног крста Србије. 

Након обуке од 8 часова, сваки кандидат за 

возача добија потврду о завршеној обуци из прве 

помоћи и потврду о положеном испиту 

Обука прве помоћи за запослене 
 
Црвени крст Свилајнац је 12.02.2019. године 

реализовао обуку из Прве помоћи за запослене. 

Обуку су реализовали лиценцирани предавачи 

Црвеног крста Свилајнац. Обука је успешно 

обављена а полазници обуке су после теоретског 

и практичног испита добили Уверења о 

положеном испиту из Прве помоћи. Обука је 

неопходна на основу Закона о безбедности и 

заштити на раду, који прописује да је неопходно 

да најмање 2% запослених има Уверења о 

завршеној обуци из Прве помоћи. 

 

Помоћ Црвеног крста 
поплављеним породицама током 

јуна 2018.године 
 

UNICEF је обезбедио и уз помоћ Црвеног крста 

Србије  доставио Црвеном крсту Свилајнац 

хигијенске пакете за породице чије су куће 

оштећене у јунским поплавама 2018.године. 

Црвени крст Свилајнац је на основу позитивних 



 

решења и помоћи које су добиле породице које су 

претрпеле штету у овим поплавама обезбедио 70 

хигијенских пакета УНИЦЕФА за поплављене у 

општини Свилајнац и током јануара 2019. године 

одмах их дистрибуирао на кућне адресе 

поплављених (један број породица је хигијенске 

пакете преузео у седишту Црвеног крста 

Свилајнац). 
 

 

Превенција болести зависности 

 

Црвени крст Свилајнац,  22.02.2019. организовао 

предавање за ученике основних и средњих школа 

са територије општине Свилајнац на тему 

“Превенција болести зависности“. Црвени крст 

Свилајнац кроз различите активности учествује 

на пољу превенције болести зависности. За 

ученике основних школа и средњих школа 

организују се превентивна предавања по 

одељењима или трибине за заинтересоване ђаке. 

Реализатори ових предавања су млади волонтери 

наше организације, вршњачки едукатори у овој 

области. Превентивна предавања су праћена 

мултимедијалним презентацијама у оквиру којих 

је посебан нагласак стављен на штетности дувана, 

алкохола и наркотика по организам.  

 

 

Обука за реалистички приказ 
повреда, стања и обољења 
 

Црвени крст Свилајнац реализовао убуку у 

рeaлистичком прикaзу и имитaциjи пoврeдa, 

22.02.2019. године. Обуку је спровела Јелена 

Димитријевић волонтер и сарадник Црвеног крста 

Србије за прву помоћ и реалистички приказ 

повреда, стања и обољења. Шминкaњe рaнa и 

рeaлистички прикaз и имитaциja пoврeдa нoвиjeг 

су пoрeклa и углaвнoм су нaмeњeни oбуци првe 

пoмoћи. Идeja o рeaлистичкoм прикaзивaњу и 

имитaциjи стaњa пoврeђeних jaвилa сe у Вeликoj 

Бритaниjи, нeпoсрeднo нaкoн Другoг свeтскoг 

рaтa: пoкaзaлo сe дa и стручнo oспoсoбљeни 

бoлничaри у oдлучуjућим трeнуцимa мoгу дa сe 

блoкирajу и дa зaтaje у рaду, при сусрeту сa 

пoврeђeнимa кojимa из рaнa тeчe крв, вирe кoсти. 

Oдaбрaнa je групa глумaцa зa прикaзивaњe 

пoврeдa oбликoвaних пoмoћу шминкe, тaкo дa су 

сe бoлничaри у тoку нaстaвe привикaвaли нa 

изглeд рaнe и oспoсoбљaвaли дa прaвoврeмeнo и 

aдeквaтнo рeaгуjу кoд рaзних случajeвa 

пoврeђивaњa. У сaврeмeнoj мeтoдици oбукe у 

првoj пoмoћи нajвaжниjи eлeмeнти су: 

 Рaзвиjaњe спoсбнoсти пoлaзникa дa брзo 

прeпoзнajу пojeдинe врстe пoврeдa, 

 Дa oцeнe стaњe у кoмe сe пoврeђeни 

нaлaзи 

 Дa буду психички припрeмљeни, кaкo би 

им рeaкциje у ствaрним ситуaциjaмa билe 

мирнe и брзe, a aктивнoсти у пружaњу првe 

пoмoћи прaвилнe и рaциoнaлнe. 

 

 

Прaксa пoкaзуje дa мнoгe oсoбe, иaкo имajу 

сoлидну oбуку и знaњe првe пoмoћи, чинe  

грeшкe; њихoвe aктивнoсти и пoступци у 

пружaњу првe пoмoћи су нeцeлисхoдни, a чeстo 

штeтни, jeр у ствaрним, чeстo слoжeним 

oкoлнoстимa, нe мoгу дa сaвлaдajу урoђeни стрaх 

oд крви, oтвoрeних прeлoмa сa видљивим 



 
 

прeлoмљeним дeлoм кoсти у рaни, грчeвa, 

пoврaћaњa и сличнoг.  

Промоција хуманих вредности 
 

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 

успешно су започели нови циклус радионица 

програма Промоција хуманих вредности у 

школској 2018/2019 години. Програм се реализује 

за ученике 5. и 6. разреда Основне школе “Јован 

Јовановић Змај“ у Свилајнцу. У реализацију 

радионица у Црвеном крсту укључено је 25 

младих волонтера. За два месеца реализације 

обрадиће се свих 7  Модула прогарама ПХВ. 

У програм Промоција хуманих вредности биће 

укупно укључено 300 ученика ове основне школе 

у 12 различитих група. Са децом ће радити 25 

млада волонтера едукатора  и укупно ће бити 

реализоване 84 радионице. Програм Промоција 

хуманих вредности се претежно спроводи у 

основним школама, а обухват се проширује 

реализацијом додатних активности које се 

реализују у оквиру различитих јавних догађаја. 

Програм обухвата седам тематских области: (1) 

толеранција, (2) ненасилна комуникација и 

решавање сукоба мирним путем, (3) лични и 

културални идентитет и поштовање 

различитости, (4) превазилажење дискриминације 

и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) 

дечја права, и (7) превенција насиља путем 

електронских медија. 

 

 
 

Програм развија самопоуздање и кооперативност 

код деце, и охрабрује их да изнесу своје 

мишљење и испоље своја знања, таленте и 

способности. 

Реализују га млади волонтери Црвеног крста у 

сарадњи са просветним радницима који су заједно 

похађали одговарајући програм обуке. 

Методологија рада са ученицима заснива се на 

принципима вршњачке едукације, која се изводи 

интерактивно у мањим групама. 

Здрави стилови живота- 
У сусрет селу 2019 

 

Црвени крст Свилајнац, Основна организација 

Црвеног крста Луковица и Патронажна служба 

Дома здравља Свилајнац сваког првог уторка у 

месецу организују посету Месној заједници 

Луковица. Том приликом свим заинтересованим 

мештанима села Луковица раде се контролни 

прегледи крвног притиска и мерење нивоа шећера 

у крви . Поред контролних прегледа сарадници 

Црвеног крста Свилајнац заједно са Патронажном 

службом Дома здравља Свилајнац обилазе 

новорођене бебе и најстарије мештане Луковице. 

 

За сунчану јесен живота 
 

Црвени крст Свилајнац организује за најстарије 

суграђане више различитих здравствених  

 



 

превентивних прегледа од којих посебно 

истичемо мерење крвног притиска, нивоа шећера 

у крви и телесне тежине сваке среде у месецу у 

просторијама Црвеног крста Свилајнац у периоду 

од 09 до 11 часова. Прегледе врше сарадници 

Црвеног крста Свилајнац из патронажне службе 

Дома здравља Свилајнац. 

Вежба ''PANASONIC 2019.'' 
 

Црвeни крс Свилajнaц са својим екипама прве 

помоћи учествовао је на Вeжби eвaкуaциje у 

сaрaдњи сa ВСO Свилajнaц и ВСJ Jaгoдинa , 

20.03.2019. гoдинe у oкиру пoслoвнoг oбjeктa 

кoмпaниje „‟Panasonic‟‟ у Свилajнцу сa 

пoтeнциjaлним сцeнaриoм  „‟Aкцидeнт услeд 

истицaњa oпaсних мaтeриja из рeзeрвoaрa 

кoмпaниje „‟ Panasonic‟‟ . 

Црвени крст Свилајнац је офoрмио прoстoр зa 

приjeм и збрињaвaњe пoврeђeних, aнгaжoвaли 

eкипу зa eвaкуaциjу и eкипу првe пoмoћи, 

фoрмирaли пункт и пoстaвили прoмo пулт сa кoгa 

смo рaдили упoзнaвaњe зaпoслeних сa мeрaмa и 

рaдњaмa тoкoм oвaквoг aкцидeнтa дoк су 

jeдиницe ВСO Свилajнaц и ВСJ Jaгoдинa 

рeaлизoвaлe тeхнички дeo oдгoвoрa нa aкцидeнт. 

 

          РОВИЋА 

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ЈОШ ЈЕДНОМ ДOКАЗАЛИ 
СВОЈУ ХУМАНОСТ 
 

У  четвртак, 21.03.2019. године у периоду од 8 до 

13 часова у просторијама Пољопривредне школе 

у Свилајнцу.  Црвени крст Свилајнац организовао 

је акцију добровољног давања крви за ученике 

средњих школа. Крв су дали ученици и Средње 

школе Свилајнац и Пољопривредне школе 

Свилајнац као и њихови професори. 

У акцији крв је узимала екипа Завода за 

трансфузију крви из Ниша. Акција је 

организована у изузетно пријатном амбијенту 

интерната за ученике Пољопривредне школе.  

У акцији је крв дало 89 добровољних давалаца 

крви.  

 

24.март – 
Дан борбе против ТБЦ-а 

 

У организацији Црвеног крста Свилајнац,  

24. марта  2019. године обележен је Дан борбе 

против ТБЦ-а. 

Овогодишња порука   Светског дана борбе против 

туберкулозе  говори да свако од нас на свој начин 

може дати  допринос у контроли ове болести. 

Црвени крст Свилајнац овај дан обележио је 

сходно потребама своје средине и то: 

 На пунктовима за дистрибуцију оброка 

народних кухиња организована је  едукација 

корисника, 

 Из средстава која су прикупљена у 

касицама Црвеног крста набавиће се артикли 

хране  и уручити  особама које се  лече од ове 

болести, 

 Организована је  едукације  у вези са 

културом кашљања, превенцијом и о 

лечењу туберкулозе. 

 Презентовали смо искуства из пројекта 

активног трагања  за оболелима у популацији 

корисника народних кухиња и у ромским 

насељима који смо реализовали у претходним 

годинима. 

 Ученицима средњих школа и грађанима 

дељен је едукативни материјал везан за ТБЦ. 

 

http://cksvilajnac.rs/ucenici-srednjih-skola-jos-jednom-dokazali-svoju-humanost/
http://cksvilajnac.rs/ucenici-srednjih-skola-jos-jednom-dokazali-svoju-humanost/
http://cksvilajnac.rs/ucenici-srednjih-skola-jos-jednom-dokazali-svoju-humanost/


 
 

 

 

НАРОДНА КУХИЊА ЦРВЕНОГ 
КРСТА СВИЛАЈНАЦ 
 

 

Народна кухиња у Свилајнцу ради без прекида. 

Уз велике напоре запослених у Црвеном крсту 

Свилајнац и помоћ локалне самоуправе општине 

Свилајнац Народна кухиња Црвеног крста 

Свилајнац ради за 330 корисника на три пункта у 

Свилајнцу. 330 најсиромашнијих суграђана 

добија кувани оброк и  1/2 хлеба сваког радног 

дана. Црвени крст Свилајнац је преко Црвеног 

крста Србије обезбедио намирнице које су 

неопходне за припрему куваних оброка а локална 

самоуправа обезбеђује средства за кување оброка. 

 

 
 

Црвени крст Свилајнац реализује програм 

народних кухиња у Свилајнцу од 1999.године, 

пуних 20 година. Започело се са 150 оброка и 

дистрибуцијом на једном пункту, да би смо сада 

имали 330 корисника који храну преузимају на 

три. Током 2018.године урађена је ревизија 

корисника и ажурирана база података за све 

кориснике Народне кухиње Црвеног крста 

Свилајнац. 

   РОВИЋА 

Реализована још једна вежба 
са Ватрогасном јединицом из 
Свилајнца 
 

У сарадњи са ватрогасно спасилачком јединицом 

из Свилајнца 28.03.2019. године реализована је 

вежба евакуације и збрињавања лица настрадалих 

у саобраћајнон несрећи. Циљ вежбе је био  

разрадити  акцију спашавања повређених и 

извлачења настрадалих у техничким 

интервенцијама у саобраћају, пружање прве 

помоћи повређенима и обезбеђивања места 

саобраћајне несреће и координација са другим 

службама. 

 
 

ПОСЕБАН СЕМИНАР ПОСВЕЋЕН 

ДИФУЗИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

Дифузија је традиционална активност Црвеног 

крста и статутарна обавеза сваког националног 

друштва, утврђена Статутом Међународног 

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као 

и Статутом националног друштва. Дифузија је 

активност ширења знања о међународном 

хуманитарном праву, Основним принципима 

Међународног покрета, и другим хуманитарним 

вредностима које заступа Међународи покрет. 
Активности у оквиру програма дифузије се 

спроводе за различите циљне групе: припаднике 

Црвеног крста, младе, здравствено особље, 

просветне раднике, медије, општу јавност, војску, 

полицију итд. Активности дифузије су врло 

разнолике и обухватају семинаре, радионице, 

предавања, округле столове, дискусије, иступања 

у медијима, разговоре са појединим циљним 

групама итд. 

Црвени крст Свилајнац је поводом 6.фебруара, у 

просторијама Црвеног крста Свилајнац заједно са 

http://cksvilajnac.rs/narodna-kuhinja-crvenog-krsta/
http://cksvilajnac.rs/narodna-kuhinja-crvenog-krsta/


 

Црвеним крстом Деспотовац и Црвеним крстом 

Велика Плана организовао посебан семинар 

посвећен Дифузији Црвеног крста.  

 

 
 
 

Стална акција прикупљања 
половне гардеробе и обуће 

 

Сваког радног дана у времену оде 8 до 14 часова 

вршимо пријем половне одеће, обуће, књига, 

играчака и средстава за хигијену. Половна 

гардероба и обућа коју примамо требало би да 

буде чиста и спакована у кесе, кутије или џакове. 

Уколико желите да помогнете старима, 

болеснима, сиромашнима, инвалидима, лицима са 

специјалним потребама и другим угроженим 

групама људи, можете приложити и своју 

новчану донацију на следећи жиро рачун: 

Комерцијална банка: 205-116535-71 

 

Захваљујемо се свим грађанима који су својом 

донацијом помогли великом броју социјално 

угрожених и болесних људи. Црвени крст 

Свилајнац ће као и до сада објављивањем 

информација на интернет страни и путем 

друштвених мрежа наставити да вас информише 

о начину расподеле прикупљених донација. 
 

Едукација средњошколаца за 
добровољно давалаштво крви 

 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац, едуковани 

за програм мотивације добровољног давалаштва 

крви, од понедељка 18. марта 2019. године 

организују вршњачку едукацију ученика 

свилајначких средњих школа. Уз подршку својих 

професора и психолога реализоваће радионице на 

којима ће вршњацима приближити идеју 

добровољног давалаштва крви и указати на значај 

тог хуманог чина за здравље грађана и целокупни 

здравствени систем Србије. Радионице се 

организују за ученике трећих и четвртих разреда 

средњих школа. На тај начин ученици се 

мотивишу да и сами постану добровољни даваоци 

крви и самим тим одговорни чланови друштва. 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац, као лидери 

у области ДДК, спроводе Закон о Црвеном крсту 

Србије, којим је мотивација добровољних 

давалаца крви поверена Црвеном крсту као јавно 

овлашћење. 

После едукације ученика у Пољопривредној 

школи Свилајнац, 21.03.2019. године, у сарадњи 

са Заводом за трансфузију крви из Ниша 

организоваће се редовна акција добровољног 

давања крви у којој ће моћи да се одазову сви 

пунолетни ученици. 

 

 
 
 

Едукација запослених лица за 
добровољно давалаштво крви 

Црвени крст Свилајнац организовао је и обуку 

запослених лица у области ДДК на тему:  

Где се и када у општини Свилајнац може дати крв? 

Црвени крств Свилајнац у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Ниш организује 11 акција 

добровољног давања крви током 2019.године. 



 
 

Крв се може још дати и на добро познатој адреси 

у Улици Светог Саве 39, у Институту за 

трансфузију крви Србије , сваког радног дана од 

07 до 19 сати, суботом и на дане празника од 08 

до 15 сати. У Београду крв се може дати и у 

клиничко болничким центрима Звездара, Земун и 

Др Драгиша Мишовић сваког радног дана од 07 

до 14 сати. Одељење за клиничку трансфузију 

Института за трансфузију крви Србије лоцирано у 

Ургентном центру Клиницког центра Србије које 

испоручује крв болницама, ради 365 дана у 

години, 24 сата дневно, затим у Србији крв може 

да се да у Заводима за трансфузију крви у Новом 

Саду и Нишу, као и КБЦ Крагујевац. 

Ко може да буде давалац крви? 

Крв могу да дају здраве особе, старе од 18 до 65 

година, мушкарци у интервалима од 12 недеља, а 

жене у интервалима од 16 недеља. Пре давања 

крви давалац попуњава упитник, подвргава се 

лекарском прегледу и контролише му се вредност 

хемоглобина. 

Ко су даваоци крви у Србији? 

 Запослени 69,18 % 

 Ученици 10,30 % 

 Студенти 13,02 % 

 Остало грађанство 7,5% 

 

 

 
 

Кaкo сe пoстaje члaн Црвeнoг крстa ? 

 

Mлaди члaнoви Црвeнoг крстa су свe oсoбe 

узрaстa oд 7 дo 28 гoдинa кoje пoштуjу, oднoснo 

стaриje oд 18 гoдинa кoje признajу, Стaтут 

Црвeнoг крстa Србиje, Oснoвнe принципe 

Meђунaрoднoг пoкрeтa Црвeнoг крстa и Црвeнoг 

пoлумeсeцa и кoje плaћajу гoдишњу члaнaрину. 

Свojствo млaдoг члaнa Црвeнoг крстa сe стичe 

пoтписивaњeм приступницe, увoђeњeм у 

eвидeнциjу и уплaтoм члaнaринe. 

Oдрaсли члaн Црвeнoг крстa je свaкo физичкo 

лицe кoje je нaвршилo 18 гoдинa стaрoсти, 

прихвaтa Стaтут и Oснoвнe принципe и кoje плaћa 

члaнaрину. Свojствo oдрaслoг члaнa Црвeнoг 

крстa сe стичe увoђeњeм у eвидeнциjу у 

oргaнизaциjи нa тeритoриjи грaдa или oпштинe и 

уплaтoм члaнaринe. 

Члaнствo у Црвeнoм крсту Србиje je дoбрoвoљнo! 

 Зa свe дoдaтнe инфoрмaциje мoжeтe сe jaвити у 

oргaнизaциjу Црвeнoг крстa кoja сe нaлaзи нa 

вaшoj oпштини. 

Кaкo сe пoстaje вoлoнтeр Црвeнoг крстa ? 

 

Вoлoнтeри су члaнoви Црвeнoг крстa кojи 

aктивнo учeствуjу у дeлaтнoстимa Црвeнoг крстa 

и свojим стручним рaдoм дajу дoпринoс рaзвojу 

oргaнизaциje и рeaлизaциjи aктивнoсти. 

Вoлoнтeри пoтписуjу приступницу кoja сaдржи 

изричиту oбaвeзу дa сe пoштуjу Oснoвни 

принципи, Стaтут и Eтички кoдeкс вoлoнтeрa 

Црвeнoг крстa кojи je усвojилa Скупштинa 

Црвeнoг крстa Србиje 15.oктoбрa 2007. гoдинe. 

Aкo жeлитe пoстaти вoлoнтeр Црвeнoг крстa 

jaвитe сe у oргaнизaциjу Црвeнoг крстa кoja  вaм 

je нajближa пo мeсту стaнoвaњa, пoслa, 

фaкултeтa, шкoлe… У oргaнизaциjи Црвeнoг 

крстa дoбићeтe свe инфoрмaциje o aктивнoстимa 

и свeму штo вaс интeрeсуje у вeзи вoлoнтирaњa. 

 
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ЧЛАНОВИМА, 

ВОЛОНТЕРИМА, АКТИВИСТИМА, ДОБРОВОЉНИМ  

ДАВАОЦИМА КРВИ, САРАДНИЦИМА, ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ, ЦРВЕНОМ КРСТУ СРБИЈЕ И 

ЈАВНИМ МЕДИЈИМА НА ПОМОЋИ И 

ПРОМОВИСАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ И 

ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ У НАШОЈ СРЕДИНИ 

 

 

 
 

 

 

 
Црвени крст Свилајнац 

Краља Петра Првог бб, 35210 Свилајнац 
тел: 035 / 322 – 891 

svilajnac@redcross.org.rs  
 www.cksvilajnac.rs 

 

http://www.cksvilajnac.rs/

