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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА 
КРВИ НА ТЕ “МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ 

У  уторак, 02.04.2019. године у периоду од 9 до 14 

часова у просторијама Термоелектране 

―МОРАВА― из Свилајнца организована је акција 

добровољног давања крви. 

Ова акција је специфична прво по томе да је то 

ЈЕДИНА акција у НЕКОМ привредном колективу 

У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ коју је реализовала 

екипа Завода за трансфузију крви из Ниша и то је 

једина акција у општини Свилајнац која се 

организује у једном предузећу у коме  крв дају 

запослени радници. Акција је реализована уз 

огромно разумевање менаџмента ТЕ ―Морава― а 

поводом 49.година рада овог предузећа. 

Акцију су организовали Црвени крст Свилајнац и 

ТЕ ―Морава― а реализовала је екипа ЗТК Ниш. 

Акција је изузетно добро организована и у 

акцији је 33 добровољних давалаца дало крв. 

 
 

Обука ученика у области 
добровољног давалаштва 
крви 

Aкo стe млaди… 

 Mлaди људи прeдстaвљajу будућнoст друштвa. 

Зaвoд зa трaнсфузиjу крви  Нишe у сaрaдњи сa 

Црвeним крстoм Свилајнац мoтивишe млaдe људe 

нa дoбрoвoљнo дaвaњe крви. Уз пoдршку 

средњих школа, директора и професора и 

сaрaдникa и волонтера  Црвеног крста Свилајнац 

oдржaвajу сe брojнa прeдaвaњa у шкoлaмa. 

У oквиру тeмe „Дaвaлaштвo и млaди― прaвe 

инфoрмaциje дajу сe у прaвo врeмe и пoмaжу у 

oтклaњaњу стрaхa и свeгa штo спутaвa млaдe дa 

пoкaжу сoлидaрнoст. 

 
 

Једнодневни семинар 
партнера у циљу промоције 
организације Црвеног крста 

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст 
Свилајнац, 16.04.2019.године организовали 
су једнодневни семинар партнера у циљу 
промоције организације Црвеног 
крста. Семинар је обухватио: 

Предавање из области дифузије за 
запослене, волонтере, предавање на тему 
Добровољног давања крви, план даљих 
акција Добровољног давања крви и кратки 
резиме конкурса „Крв живот 
значи“, планирање активности на припреме 
за Деловање у несрећама за пословну 2019. 
годину, план и програм недеље Црвеног 
крста од 8. – 15. маја отворена дискусија , 
питања и одговори. 

 

 

Акција добровољног 

давања крви 16.04.2019. 

Црвени крст у Свилајнцу, у складу са Планом за 

добровољно давање крви за 2019.годину, који је 



 

усаглашен са Заводом за трансфузију крви из 

Ниша, организовао је у договору са Заводом за 

трансфузију крви из Ниша,  акцију добровољног 

давања крви 16.04.2019.године. 

Акција је одржана у просторијама Дома Здравља 

Свилајнац у Свилајнцу, у времену од 8 до 15 

часова. За акцију је планиран одзив од 120 

давалаца крви. 

Учешће у акцији узело је 114  добровољних 

давалаца крви. Од чега је 109 дало крв, осталих 5 

није дало из медицинских разлога високог крвног 

притиска, прехлада, грипа и сличних 

медицинских разлога, што је лекар ЗТК уредно 

евидентирао. У овој акцији узимање крви од 

добровољних давалца одрадила је екипа Завода за 

трансфузију крви из Ниша. Услови за рад су били 

веома добри, екипа трансфузије је радила са 

једним лекаром. 

Сагледавајући реализовану акцију можемо 

констатовати следеће: 

–  114 добровољних давалаца је понудило крв 

–  109 добровољних давалаца је дало крв 

–  5 давалаца је одбијено из здравствених разлога 

–  109 добровољни давалац је из Свилајнца 

–  11 добровољних давалаца крв је дало први пут 

Услови за рад, просторија, амбијет, локација и 

припрема акције и ангажовање волонтера и 

запослених у Црвеном крсту Свилајнац Комисије 

за ДДК  такође су били на високом нивоу. 

По оствареним резултатима и мишљењу свих 

субјеката који су били укуључени у припрему аве 

акције и њену реализацију, можемо констатовати 

да је акција била веома успешна. Оваква оцена је 

резултат рада свих који су укључени 

у мотивисање и организовање добровољног 

давалаштва крви . 

 

Програм борбе против трговине 

људима 

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 

реализовали су радионицу на тему анти 

трафикинга, однсонсно радионице чија је тема 

Борба против трговине људима. за ученике 

седмог разреда Основне школе ―Бранко 

Радичевић― у Седлару. Радионица је реализована 

25.04. у ОШ ―Бранко Радичевић― у Седлару. 

 

 
 

 

ОБУКА ЕДУКАТОРА У 
ПРОГРАМУ ПХВ 

У Основној школи ―Бранко Радичевић― у 

Седлару, реализована је обука едукатора у 

програму ПХВ. Обука се реализује према 

стандардизованим принципима ЦК Србије. 

Реализатори су едуковани волонтери Црвеног 

крста Свилајнац, Ана Поповић и Кристина 

Јовановић. Обука је обухватила 12 младих 

волонтера. Едукатори ће у школској 2019/2020 

години реализовати Програм Промоција хуманих 

вредности за ученике четвртог разреда ове школе. 

 

 

 
 



 
 

Светски дан Црвеног крста – 
8.мај 

Тема Светског дана Црвеног крста је „Љубав, са 

циљем да се прошири разумевање јавности према 

Црвеном крсту―. 

Тему је определила Међународна федерација 

друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. 

 

Црвени крст Србије је најстарија хуманитарна 

организација у земљи која ове године 

обележава 143 годину постојања и рада у 

Републици Србији. Кроз своје различите 

програме помоћи и едукације (народне кухиње, 

мотивација добровољних давалаца крви, обука из 

прве помоћи, помоћ социјално угроженом 

становништву, опоравак деце, помоћ 

пострадалима од поплава, земљотреса, 

екстремних  хладноћа  и других природних 

несрећа, брига о старијима и друге активности) 

Црвени крст Србије успева да допре до преко 2 

милиона људи у Србији. Своје програме Црвени 

крст Србије рализује захваљујући ангажовању 

преко  69.000 волонтера . 

Светски дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

– 8. мај  рођендан  је оснивача Покрета Анри 

Динана. Сваке године организације Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца организују бројне 

активности како би истакли јединствену улогу 

Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца у 

својим земљама.Ове године обележава се и 100 

година од настанка Међународне федерације 

друштава Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца.  

 

КВИЗ „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ 
КРСТУ“ 2019. 

На општинском такмичењу квиза ―Шта знаш о 

Црвеном крсту―, учествују екипе састављене од 

седам ученика петог разреда. Право да имају 

своје представнике на квизу имају све основне 

школе општине Свилајнац, с тим да школе могу 

да организују одељенска и школска такмичења и 

о томе известе Црвени крст Свилајнац, 

доставивши тестове и резултате имају право да 

пошаљу једну екипу на општинско такмичење. 

Општинско такмичење квиза ―Шта знаш о 

Црвеном крсту― замишљено је као забавна 

манифестација која окупља такмичаре који своје 

знање треба да покажу кроз различите тестове и 

игре попут слагања што дуже речи од понуђених 

слова, асоцијација и других занимљивих игара. 

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Црвени крст Свилајнац, као део Црвеног крста 

Србије и Међународног покрета Црвеног крста, 

период од 8. до 15. маја обележава као Недељу 

Црвеног крста, а 8. мај – као Светски дан Црвеног 

крста. 

Овај важан датум је прилика да се скрене пажња 

јавности на снагу и величину глобалне мреже 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца и на 

допринос запослених и волонтера. 

 

Програм “Промоција хуманих 
вредности“ и програм 

“Весела болница“ 

Програм Промоција хуаних вредности и 
програм “Весела болница“Црвени крст 
Свилајнац реализује и у оквиру Дневног 
боравка за децу са сметњама у развоју који 
води Центар за бригу о породици општине 
Свилајнац. Млади волонтери реализују 
радионице у оквиру Дневног боравка једном 
недељно. Они су прошли обуку Црвеног крста 
Србије за овај програм у Митровом Пољу. 
Програм се састоји у томе да млади Волонтери 



 

Црвеног крста Свилајнац  организују Забавне 
сусрете и радионице са децом, на 
радионицама се игра, пева, црта. Током априла 
и маја 2019. године реализоваће се 7 
радионица са децом из Дневног поравка. Рад 
обухвата садржаје везане за Црвени крст, 
исхрану, актуелне теме као што су празници, 
теме у оквиру којих се појединачно разговара, а 
највећи део радионица обухвата друштвене 
игре, слагалице, цртање.  
 

 
 

СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ 
КРСТА СВИЛАЈНАЦ 

 

 У четвртак, 09. маја 2019. године, одржана је 
редовна седница Скупштине Црвеног крста 
Свилајнац. Скупштини је присуствовао 14 
чланова од 21 колико броји овај орган 
управљања Црвеног крста Свилајнац. Чланови 
Скупштине усвојили су Извештај о раду 
Црвеног крста Свилајнац за 2018. годину, План 
рада Црвеног крста Свилајнац за 2019. годину, 
Финансијски извештај Црвеног крста Свилајнац 
за 2018. годину и Финансијски пан за 2019. 
годину. Чланови Скупштине Црвеног крста 
Свилајнац похвалили су рад запослених у 
секретаријату и волонтера Црвеног крста 
Свилајнац. 
 

 
 

Такмичење у оквиру Дифузије 
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, oсновним принципима 

Међународног покрета и другим хуманитарним 

вредностима које заступа Међународи покрет 

Црвеног крста. 

Црвени крст Свилајнац и Црвени крст 

Деспотовац организовали су посебан семинар 

посвећен Дифузији Црвеног крста и такмичење 

својих волонтера у знању о Дифузији Црвеног 

крста 10.05.2019.године. 

Посебно квиз такмичење „Дифузија Црвеног 

крста― , такмичарске дисциплине: 

 – питања и одговори                        

–  брзи прсти     

 – слагалица 

– меморија 

– пантомима 

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. 

 
 

 

 



 
 

11. мај – Национални дан 
добровољних давалаца крви 

Поводом 11. маја – Националног дана 

добровољних давалаца крви организовали смо 

састанак партнера на унапређењу Добровољног 

давалаштва крви, предавање и практично 

упознавање волонтера  о добровољном давању 

крви,  мотивацији и едукацији волонтера за 

припрему и организацију акције. 

 

 
После тога волонтери су имали прилику да у 

симулацији акције Добровољног давања крви 

прикажу све оно што су научили а везано за 

припрему акције ДДК, позивање добровољних 

давалаца крви, пријем давалаца, однос према 

добровољним даваоцима крви, рад на акцији 

добровољног давања крви и активностима које се 

спроводе после реализованих акција добровољног 

давања крви. Све активности јер пратила изложба 

радова на конкурс ―Крв живот значи―. По 

завршетку симулације организовано је дружење 

волонтера. 

 

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ 
ВРЕДНОСТИ У НЕДЕЉИ 
ЦРВЕНОГ КРСТА 

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст 

Свилајнац организовали су едукацију волонтера у 

Недељи Црвеног крста за рад на Програму 

промоција хуманих вредности. Едуковани 

волонтери ће програм реаслизовати у основним 

школама за ученике 4.разреда основних школа. 

Едукација је реализована 12.05.2019.године. 

 
 

Радионице у оквиру Програма 
Борба против трговине 
људима 

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст 

Свилајнац реализовали су радионице у оквиру 

Програма Борба против трговине људима за 

волонтере Црвеног крста ових организација у 

Недељи Црвеног крста за рад на Програму 

промоција хуманих вредности. Радионице су 

реализоване 12.05.2019.године. 

 

 

 

Пријем волонтера поводом 
недеље Црвеног крста 

Пoвoдoм Нeдeљe Црвeнoг крстa Србије, кoja сe 

oдржaвa oд 8. дo 15. мaja, пoд слoгaнoм „Љубaв―, 

Црвени крст Свилајнац организовао је пријем за 

волонтере Црвеног крста Свилајнац, кojeм су 

присуствoвaли и вoлoнтeри Црвeнoг крстa 

Смедерево. Овом приликом Црвени крст 

Свилајнац се захвалио свим присутним 

волонтерима на труду који улажу у рад Црвеног 

крста, на залагању у активностима Црвеног крста 

и одао им признање јер њихов волонтерски рад 

онима којима је потребна помоћ значи много. 



 

Волонтери су имали прилику да се међусобно 

друже, да размене искуства у раду у различитим 

активностима Црвеног крста, док су гости из 

Смедерева имали прилику да обиђу Природњачки 

центар Србије и културно историјске споменике 

општине Свилајнац. 

 

 
 

Полуфинални сусрети Квиза                       
“Шта знаш о Црвеном крсту“ 

14.05. и 15.05.2019.године одржани су 

полуфинални сусрети  квиза ―Шта знаш о 

Црвеном крсту и екологији― за основне школе. 

У Седлару су се дружили и такмичили, 

 14.05.2019.године, ученици ОШ―Бранко 

Радичевић― из Седлара и њихови вршњаци из 

ОШ ―Вожд Карађорже― из Кушиљева, док  су се 

 15.05.2019.године састале школе ОШ―Стеван 

Синђелић― из Војске и ОШ―Ј.Ј.Змај― из 

Свилајнца. 

 
 

ПРВА ПОМОЋ 

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. Из тих разлога 
Организације Црвеног крста из Деспотовца и 
Свилајнца редовно врше обуку својих 
волонтера у пружању прве помоћи. 
 

 
 

ПРИПРЕМЕ И ДЕЛОВАЊЕ У 
НЕСРЕЋАМА 

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, 

неопходно је пре свега имати адекватну процену 

која мора да обухвати све елементе на основу 

којих се ангажују најоптималнији људски и 

материјални ресурси у што је могуће краћем 

времену. У зависности од карактера, размера и 

последица несрећа укључују се адекватни људски 

ресурси општинских организација Црвеног крста 

за одговор на несреће који су едуковани и 

увежбани. Из тих разлога Црвени крст Свилајнац 

и Црвени крст Депотовацнајмање два пута 

годишње реализују вежбе увежбавања екипа за 

одговор на несреће. Једна таква вежба 

организована је 15.05.2019. године. 
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ОШ―Ј.Ј.Змај― из Свилајнца 

победник квиза ―Шта знаш о 

Црвеном крсту― 2019. 

ОШ―Ј.Ј.Змај― из Свилајнца победник је квиза 

―Шта знаш о Црвеном крсту и екологији― 

У финалном сусрету који је одржан 

17.05.2019.године између ОШ ―Бранко 

Радичевић― из Седлара и ОШ―Ј.Ј.Змај― из 

Свилајнца, ученици су показали изузетно знање о 

Црвеном крсту и велико познавање активности 

Црвеног крста. Поред знања ученици су показали 

и спретност и вештине у играма које су биле 

саставни део такмичења. Више среће и успеха у 

играма показала је екипа из ОШ―Ј.Ј.Змај― из 

Свилајнца, тако да је екипа ученика 5. разреда, 

чији је разредни старешина наставник Невенка 

Булајић, ове године победник квиза ―Шта знаш о 

Црвеном крсту―. 

 

Волонтери Црвеног крста 
Свилајнац и здрави стилови 
живота 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац 24.05.2019. 

године, узели су учешће у реализацији Спортско-

рекреативних активности Предшколске установе 

 

― Дечја радост― у спортској хали у Свилајнцу. 

Спортске активности су имале циљ да сеангажују 

како наши најмлађи суграђани тако и њихови 

родитељи и васпитачи. и овај пут још једном је 

истакнут значај физичке активности на здравље и 

опште стање малишана. 

У “Сусрет селу“  Луковица 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. 

Каанцеларија Црвеног крста Свилајнац-Основне 

организације Црвеног крста Луковица у 

Луковици ради сваког уторка од 9  до 12 сати и 

прикупља половну гардеробу, храну и 

добровољне прилоге. За све друге информације у 

луковици задужен је Зоран Величковић. 

 

 

Aкција добровољног        
давања крви 28.05.2019. 

 

У уторак, 28.05.2019. године у периоду од 8 до 14 

часова у просторијама Предшколске установе 

―Дечја радост―у Свилајнцу,  Црвени крст 

Свилајнац, ПУ ―Дечја радост― и завод за 

трансфузију крви из Ниша организовали су другу 

по реду акцију добровољног давања крви у ПУ 

―Дечја радост― у 2019. години. 



 

Акција је организована због изузетно тешке 

ситуације која се односи на потребне резерве 

крви за лечење болесника.  

У акцији крв су дали родитељи, запослени, као и 

вишеструки добровољни даваоци крви. На акцију 

је дошло 52 добровољна даваоца крви од којих 

је 34 дало крв. 

 

Пакет за новорођену бебу 

Акција „Пакет за новорођену бебу„ намењена је 

свим бебама рођеним у Недељи Црвеног крста у 

периоду од 08.-15.05.2019.године. Црвени крст у 

градовима и општинама акцију спроводе са 

циљем доприноса укупним активностима које 

подстичу повећање наталитета у Републици 

Србији. 

Стремљење Црвеног крста јесте да све бебе 

рођене у „Недељи Црвеног крста― од 8-15. маја у 

свим општинама у Србији, добију поклон пакет 

приликом изласка из породилишта. 

 

У 2019. години акција се спровела и у општини 

Свилајнац и свим новорођеним бебама и мамама 

уручен  је по један пригодан пакет од стране 

Црвеног крста Свилајнац као симбол 

добродошлице 

31.05.2019. – Светски дан без 
дуванског дима 

31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) 

и њени партнери широм света обележавају 

Светски дан без дувана. 

Кампања има за циљ да различите циљне групе 

упозори на здравствене и друге ризике који се 

повезују са употребом дувана и подстакне 

доносиоце одлука да усвоје делотворне мере, 

засноване на доказима, којима се смањује 

употреба дувана и изложеност дувану. 

Тема Светског дана без дувана 2019. године је 

„Дуван и здравље плућа‖, а обележава се под 

слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите 

дах‖. 

Црвени крст Свилајнац обележио је Светски дан 

без дувана, предавањем у Просторијама Црвеног 

крста Свилајнаци уличном акцијом у Свилајнцу. 

Била је ово прилика да се још једном истакне 

штетност дуванског дима на здравље људи. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
ЕКИПА ПРВЕ ПОМОЋИ 2019. 

Црвени крст Свилајнац, 31.05.2019.године, на 

простору испред Црвеног крста Свилајнац, 

организовао је општинско такмичење екипа прве 

помоћи. На основу могућности и расположивих 

ресурса у такмичењу су учествовале две екипе 

омладине Црвеног крста Свилајнац. Победник је 

била екипа у саставу: 

1. Андреа Марјановић                                                 

2. Кристина Јовановић                                                

3. Лука Шукунда                                                         

4. Алекса Лазић                                                           

5. Михајло Петровић                                                   

6. Наталија Арсић 

 



 
 

 

Састанак партнера – 
Деловање у несрећама 
На основу обилних падавина на територији 

општине Свилајнац и проглашења вандредне 

ситуацији на територији целе општине Свилајанц, 

дана 04. јуна 2019. године, Црвени крст 

Свилајнац је одмах на основу препорука Штаба за 

ванредне ситуације општине Свилајнац за 

деловање у ванредним ситуацијама упутио помоћ 

поплављеним породицама и обавестио Црвени 

крст Србије о ситуацији на територији општине 

Свилајнац и одржао састанак за Црвени крстом 

Деспотовац са  темама: 

– Деловање у вандредним ситуацијама 

– Одговор на поплаве на територији општина 

Свилајнац и Деспотовац 

– Међусобна сарадња и пружање помоћи суседној 

организацији 

– Пружање техничке подршке суседној 

организацији 

– Организациона питања 

 

Деловање у несрећама – 
ПОПЛАВЕ ЈУН 2019. 

Нa тeритoриjи oпштинe Свилajнaц, 
04.06.2019.године, увeдeнa je вaнрeднa 
ситуaциja збoг изливaњa буjичних вoдoтoкoвa 
услeд вeликих пaдaвинa кoje су пaлe нa 
тeритoриjи oпштинe. 

Након проглашења вандредне ситуације на 
територији целе општине Свилајнац, Црвени 
крст Свилајнац је у договору са Штабом за 
вандредне ситуације општине Свилајнац на 
подручју угрожених Месних заједница 
доставио и поделио воду и пакете хране 
поплављеном становништву. 

 

Болести прљавих руку 

Црвени крст Свилајнац реализовао 
предавања на тему “Болести прљавих руку“ у 
Основној школи “Стеван Синђелић“ у 
Радошину за прешколце и ученике од првог 
до четвртог разреда основне школе. 

 

ЗДРAВИ СTИЛOВИ ЖИВOTA 

Црвени крст Свилајнац упознао је ученике 

Основне школе ―Стеван Синђелић―, одељење у 

http://cksvilajnac.rs/zdravi-stilovi-zivota-2/


 

Радошину да је Здрaвa исхрaнa jeднa oд 

суштинских ствaри нa кojу трeбa дa сe oбрaти 

пoсeбнa пaжњa. 

  

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ 

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 

успешно су реализовали циклус радионица 

програма Промоција хуманих вредности у ОШ ― 

стеван Синђелић―, одељење у Војски. Програм је 

реализован за 20 ученика првог, другог, терћег и 

четвртог разреда основне школе. 

 

Здрави зуби за лепши осмех 
малишана 

 

Црвени крст Свилајнац и Стоматолошка служба 

Дома здравља Свилајнац одржали предавање на 

тему ― Здрави зуби за лепши осмех― за ученике 

школе у Радошину.Мање од половине одраслог 

становништва редовно пере зубе, док је нешто 

бољи проценат међу школском децом и младима, 

око 60 одсто, подаци су Института за јавно 

здравље. 

Борба против трговине 
људима 

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 

одржали предавање на тему ― Борба против 

трговине људима за ученике школе у Радошину. 

 

Светски дан добровољних 
давалавца крви 

Поводом 14. јуна – Светског дана добровољних 

давалаца крви Црвени крст Свилајнац у 11,00 

сати, у сали Црвеног крста Свилајнац, 

организовао је пријем за вишеструке добровољне 

даваоце крви. Вишеструким добровољним 

даваоцима крви, који су у претходној години 

остварили право на признање за 10,20,35,50, 75 и 

100 пута дату крв уручена си признања. 

 

Светски дан давалаца крви је дан у години 

посвећен добровољном давању крви. Обележава 



 
 

се  14. јуна — на дан када је 

рођен аустријски биолог и лекар Карл 

Ландштајнер (1868—1943) који је заслужан за 

откриће крвних група код човека, за шта је 1930. 

добио Нобелову награду. 

15. јун – Међународни дан 
борбе против насиља над 
старијима 

Поводом 15. Јуна, Међународног дана борбе 

против насиља над старијима Црвени крст 

Свилајнац организовао је акцију посвећену 

најстаријим суграђанима у којој су сарадници 

Црвеног крста Свилајнац заједно са патронажном 

службом Дома здравља Свилајнац и Удружењем 

пензионера из Кушиљева у Основној школи у 

Кушиљеву вршили здравствене прегледе за све 

заинтересоване старе мештане овог места. 

 

Дистрибуција помоћи 
поплављеним породицама у 
јуну 2019. 

Црвени крст Свилајнац 19. јуна 2019. године 

дистрибуирао је пакете хигијене и  

 

дезинфексционо средство поплављеним 

породицама у Месним заједницама Тропоње и 

Војска. Пакети су обезбеђени преко Црвеног 

крста Србије. 

26. јун – Међународни 
дан борбе против 
злоупотребе и незаконите 
трговине дрогама 
 

Међународни дан борбе против злоупотребе и 

кријумчарења дроге обележава се 26. јуна сваке 

године и за 2019. годину тема овог дана је 

„Здравље за правду. Правда је здравље― и њоме 

се повлачи да су здравље и правда две стране 

истог новчића када је у питању борба против 

злоупотребе дрога.  То значи да ефикасна борба 

против проблема које изазивају злоупотреба и 

кријумчарења дроге захтева да институције које 

се баве сузбијањем  криминала и  институције 

које се баве здравстеном и социјалном заштитом 

раде заједнички. Црвени крст Свилајнац је 

одржао у својим просторијама радионицу на тему 

Борбе против болести зависности са посебним 

освртом на злоупотребу и незакониту трговину 

дрогама. 

 
 

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 

https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1930
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%83_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83


 

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. 

 

 

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 
 

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 

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


 
 

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 становништва за 
добровољно давалаштво крви 

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. 

 

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. 

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/

