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Црвени крст Свилајнац 
Краља Петра Првог бб, 35210 Свилајнац 

 

 

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  2021. години делује, 

функционише  и реализује јавна овлашћења Црвеног крста и 

програмске активности у складу са епидемиолошким 

условима које диктира инфекција COVOD 19 и Планом рада 

Црвеног крста Свилајнац за 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. години: 

            - предузимати значајне активности на очувању нивоа 

финансијских средстава    предвиђених у буџету за 2021. 

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 2020. годину, као и План рада Црвеног крста 

Свилајнац за 2021.годину, Финансијски план за 2021. годину и 

редовно вршио правдање сваког прилива средстава било да је 

он из Општине Свилајнац, Црвеног крста Србије, НСЗ или 

других донатора. 

И у 2021. 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  

 
ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ И КОРОНА ВИРУС  У 2021. ГОДИНИ 

          Црвени крст Свилајнац је у 2021. годинi све своје 

активности прилагодио условима рада које je диктиралa 

пандемија корона вируса све са циљем да се пружи  одговор 

новонасталим потребама, да се пружи помоћ најугроженијим 

категоријама становништва а да се притом сачува здравље 

како лицима којима се пружа помоћ тако и запосленим 

радницима Црвеног крста и волонтерима Црвеног крста. 

Све мере које су спроводили Влада Републике Србије и 

Кризни штаб Владе спроводио је и Штаб за ванредне 

ситуације општине Свилајнац. Црвени крст Свилајнац као 

саставни део локалне заједнице поштовао је све одлуке Штаба 

за ванредне ситуације општине Свилајнац и учествовао у 

спровођењу мера као интегрални део  система за одговор на 

несрећу изазвану COVIDOM 19 на територији општине 

Свилајна. Сви запослени и сви волонтери који су били 

укључени у одговор на несрећу изазвану COVIDOM 19 

приликом извођења  и реализације активности  строго су се 

пре свега придржавали мера личне и колективне заштите 

како би сачували себе, своје породице и лица којима се 

пружала помоћ.  

 
 

 



 
 

Зима 2020/2021 
 Деловање у ванредним 

приликама 
 

Оно што је утврђено обиласком терена крајем 

2020.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 2021. 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.ар 

Национални  дан без дуванског дима – 
31.јануар 

 
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. У Србији се 

31. јануара под слоганом „365 ДАНА БЕЗ 

ДУВАНА” обележава Национални дан без 

дувана. Ове године, поред скрeтaњa пaжњe на 

штетне ефекте употребе дувана и дуванских 

производа и изложености дуванском диму, 

посебно се нaглaшaвaју 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. 

 

Едукација нових едукатора за рад на 
програму ПХВ-а 

 

Црвени крст Свилајнац 18. и 19.02.2021. 

реализова је обуку нових младих волонтера за 

едукаторе програма Промоција хуманих 

вредности. 

Млади волонтери ће после завршене обуке 

реализовати радионице програма Промоција 

хуманих вредности за ученике трећег разреда 

основних школа општине Свилајнац 

 

Борба против трговине људима-
Едукација волонтера 

 

19. фебрура 2021. године Црвени крст Свилајнац 

реализовао је информативну радионицу за нове 

младе волонтере из области Борба против 

трговине људима. 

Радионуцу је водила и реализовала Андреа 

Марјановић, тренер Црвеног крста Србије за 

програм Борба против трговине људима, која је 

уједено и дугогодишњи волонтер Црвеног крста 

Свилајнац. 



 

 

Информативне радионице 
програма Борба против 

трговине људима 
 

У чeтвртaк, 25.03.2021.гoдинe у Oснoвнoj шкoли 

“Стeвaн Синђeлић“ у Вojски, млади волонтери 

Црвеног крста Свилајнац рeaлизoвaли су 

инфoрмaтивну рaдиoницу Aнтитрaфикингa у 

оквиру програма Борба против трговине људима 

зa учeникe oснoвнe шкoлe “Стeвaн Синђeлић “из 

Вojскe, oпштинa Свилajнaц. 

Исте радионице ће бити релизоване за све 

основне школе у општини Свилајнац. 

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ 
ВРЕДНОСТИ 

 

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 

реализовали су низ радионица у оквиру Програма 

Црвеног крста Србије Промоција хуманих 

вредности. Реализоване су 4 радионице везане за  

 

толеранцију, дискриминацију, дечја права и 

лични и културни идентитет у Oснoвнoj шкoли 

“Стeвaн Синђeлић“ у Вojски. Планирано је да се 

ове радионице релизоују и другим основним 

школама у општини Свилајнац. 

Едукација ученика из лаичке прве 
помоћи 

 

Црвени крст Свилајнац започео је едукацију 

ученика из лаичке прве помоћи која има за циљ 

да се ученици упознају са основним радњама у 

пружању лаичке прве помоћи. Прве радионице 

реализоване су у основној школи ''Бранко 

Радичевић'' из Војске. Првa пoмoћ je jeднa oд 

oних aктивнoсти кoja сe пoсeбнo нeгуje у 

Црвeнoм крст Србиje. To je aктивнoст кoja сe 

вeзуje зa oргaнизaциjу Црвeнoг крстa у цeлoм 

свeту и пo чeму je Црвeни крст свудa 

прeпoзнaтљив. 

Првa пoмoћ je чин спaсaвaњa живoтa, aли je 

тaкoђe oдрaз хумaнoсти, aлтруизмa и oсeћaja зa 

пoтрeбe других људи. 

 

 6. фебруар –Дан оснивања 
Црвеног крста Србије 

 

Црвени крст Србије, 6. фебруара обележава Дан 

свог оснивања, а данас слави 145. година 

постојања и рада. Најстарије је национално 

друштво окупља готово 70.000 волонтера. 

Тим поводом волонтери Црвеног крста Свилајнац 

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. 

 

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 

Црвеним крстом Деспотовац и Црвеним крстом 

Велика Плана организовао посебан семинар 

посвећен Дифузији Црвеног крста.  

 

Прва помоћ 
 за кандидате за возаче 2021 

 

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 током 2021. 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.ицама 

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. 

 током јуна 
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Редовна акција добровољног 
давања крви 

 

У организацији Црвеног крста Свилајнац и 

Завода за трансфузију крви Ниш одржана је 

редовна акција добровољног давања крви, 

30.03.2021. године у Свилајнцу. 



 
 

 

 

Акција је одржана у Центру за културу Свилајнац 

у којој се одазвало 138 добровољних давалаца 

крви од којих је 131 давалац дао крв, 7 давалаца 

из медицинских разлога није дало крв. 

ОНЛАЈН едукација у оквиру 
програма Борба против 

трговине људима 
 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац, уз огромну 

помоћ и подршку директора Основне школе “ 

Стеван Синђелић“ из Војске Маје Стојменовић, у 

уторак 30.03.2021. године, реализовали су онлајн 

предавање на тему “Борба против трговине 

људима“ за ученике 7. и 8. разреда. Ово је први 

пут да Црвени крст Свилајнац реализује онлајн 

предавања за ученике основних школа. Као што 

сви знамо разлог је пандемија корона вируса која 

нас је натерала да користимо онлајн платформе 

како би смо дошли до ученика и пренели им 

основне информације везане за трговину људима 

и борбу против тога. 

 

Радионице Борбе против 
трговине људима 

 

Црвeни крст Свилајнац активнo je пoсвeћeн раду 

у бoрби прoтив тргoвинe људима. Прeвeнтивни 

циљ активнoсти Црвeнoг крста Свилајнац je 

ширeњe свeсти и знања o тргoвини људима и 

прeвeнтивнo дeлoвањe, пoсeбнo мeђу младима и 

другим пoтeнциjалним жртвама. 

Овог пута волонтери Црвеног крста Свилајнац 

реализовали су информативне радионице у 

Oснoвнoj шкoли “Божд Карађорђе“ из Кушиљеву 

у општини Свилајнац. Датум одржавања 

радионица је 01.04.2021. године. 

 
 

Радионице програма Промоција 
хуманих вредности у ОШ 

''Стеван Синђелић'' 
 

01.04.2021. године у Oснoвнoj шкoли “Вожд 

Карађорђе“ из Кушиљева реализоване су 

радионице у оквиру Програма Црвеног крста 

Србије Промоција хуманих вредности. 

Реализоване су 2 радионице везане за два Модула 

овог програма и то из толеранције и 

дискриминације. Планирано је да се током 

наредне недеље реализују и радионице везане за 

родну равноправност и дечија права. 

 



 

Радионице програма Промоција 
хуманих вредности у  ОШ 

''Бранко Радичевић'' 
 

У оснoвнoj шкoли “Бранко Радичевић“ из 

Седлара, у уторак 06.04.2021. године, реализоване 

су радионице у оквиру Програма Црвеног крста 

Србије Промоција хуманих вредности. 

Реализоване су 2 радионице везане за два Модула 

овог програма и то из толеранције и 

дискриминације. Планирано је да се током 

наредне недеље реализују и радионице везане за 

родну равноправност и дечија права. 

 

Светски дан здравља -7.ааприл 
 

Волонтери Црвeног крста Свилајнац обележили 

Светски дан здравља поделом информативног 

материјала суграђанима у центру Свилајнца.  

 

Прва помоћ за ученике ОШ           
''Вожд Карађорђе'' 

 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац реализовали 

су, 08.04.2021. године, едукацију најмлађих 

ученика ОШ “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева за 

пружање прве помоћи. Ради се о лаичкој првој 

помоћи и о начину реаговања у првим тренуцима 

од настанка повреде па све док не стигне хитна 

медицинска помоћ. 

 

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 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 

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


 
 

имали 330 корисника који храну преузимају на 

три. Током 2021.године урађена је ревизија 

корисника и ажурирана база података за све 

кориснике Народне кухиње Црвеног крста 

Свилајнац. 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. 

   РОВИЋА 

Едукација ученика из области 
Добровољног давања крви 

 

Током априла 2021. године волонтери Црвеног 

крста Свилајнац, на челу са дугогодишњим 

чланом комисије за добровољно давање крви 

Црвеног крста Свилајнац, професором Драганом 

Вељковићем, реализовали су едукацију ученика 

средњих школа из области добровољног давања 

крви. Едукација је имала за циљ да младе људе 

упозна са свим здравственим аспектима 

добровољног давања крви. Поред тога упознати 

су са начином на који могу да дају крв, где могу 

да дају крв и који су бенефити у добровљном 

давалаштву крви.  

 

 

 

 

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 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 2021.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. 
 

Успешна кација добровољног 
давања крви у Центру за културу у 

Свиланцу 
 

Црвени крст Свилајнац, у сарадњи са партнерима 

из Завода за трансфузију крви Ниш, организовао 

је још једну акцију добровољног давања крви, 20. 

априла 2021. године. Акција ће је одржана у 

термину од 08.00 до 15.00 часова у просторијама 

Центра за културу Свилајнац. Крв у акцији 

добровољног давања крви могли су да дају сви 

здрави пунолетни грађани до навршених 65 

година живота. У акцији добровољног давања 

крви у Свилајнцу 20.04.2021. године крв је дао 81 

добровољни давалац крви 
 

 
 

Радионице антитрафикинга у ОШ 
''Бранко Радичевић'' 

 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац, 13.04.2021. 

године, реализовали су радионицу у оквиру  

 

 

програма Борба против трговине људима у ОШ 

“Бранко Радичевић“ у Седлару за ученике првог 

разреда основне школе. Ученици су упознати са 

опасностима које вребају и против којих се треба 

борити у оквиру програма Борба против трговине 

људима. 

 
 

Радионице ПХВ-а у 
 ОШ ''Бранко Радичевић'' 

 

У основној школи “ Бранко Радичевић“ 

реалиован је још један циклус радионица које су 

из Програма Промоција хуманих вредности. 

Радионице су реализовали најмлаћи волонтери 

Црвеног крста Свилајнац. 

 
 

 

Радионице ПХВ-а у 
ОШ ''Јован Јовановић Змај'' 

 ОШ 

У протеклом периоду током месеца априла 2021. 

године у оквиру програма Црвеног крста Србије – 

Промоција хуманих вредности, реализоване су 

радионице програма Промоција хуманих вредности. 

Реализоване су 24 радионице за 6 група ученика 4. 

разреда ОШ “Ј.Ј.Змај из Свилајнца. Радионице су 

реалозовала 10 млада едукатора Црвеног крста 

Свилајнац за Програм Промоција хуманих вредности. 

 



 
 

Програм Промоција хуманих вредности има за циљ да 

смањи насиље међу децом и младима, подстицањем 

уважавања културолошких разлика кроз развој 

позитивног васпитног окружења заснованог на 

интеркултуролошким вредностима. 

8.мај – Светски дан Црвеног крста 
 
Црвени крст Свилајнац обележио је 8. мај – 

Светски дан Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца. У просторијама Црвеног крста 

Свилајнац организован је низ активности за 

волонтере Цревног крста Свилајнац. После 

пријема у Црвеном крсту Свилајнац, речи 

захвалности за све оно што чине за Црвени крст и 

све оне којима је потребна помоћ волонтери 

Црвеног крста дан су провели у Природњачком 

центру Србије у Свилајнцу у дружењу и уживању 

у предивном амбијенту ове научне установе. 

 

 
 

 

Скупштина ОТЈ ЦК Свилајнац 
  

У просторијама Црвеног крста Свилајнац, 

09.05.2021. године, одржана је годишња 

Скупштина Омладинске теренске јединице 

Црвеног крста Свилајнац “Мара Ресавкиња“. Због 

мера које су на снази због пандемије COVID-a 19 

нисмо били у могућности да позовемо наше драге  

 

 
 

пријатеље из других организација Црвеног крста 

али се искрено надамо да ћемо и то моћи ускоро. 

На седници је разматран и усвојен  Извештај о  

раду ОТЈ ЦК Свилајнац за период фебруар 2019 – 

мај 2021. године. Том приликом смо се захвалили 

волонтерима који су до сада водили ОТЈ који због 

даљег школовања и одласка у друге градове не 

могу да нам помогну као до сада и изабрали нове 

снаге које ће водити ОТЈ Свилајнац у наредном 

периоду и то: Александру Петровић, Анастасиу 

Савић, Михајла Петровића и Дамјана 

Милуновића. 

 
 

Недеља Црвеног крста  
8.-15.мај 

 

Светски дан Црвеног крста 8. мај и Недеља 

Црвеног крста од 8. до 15. маја, обележавају се 

ове године темом коју је определила 

Међународна федерација друштава Црвеног крста 

и Црвеног полумесеца, а то је: 

“Unstoppable – Незаустављиви“ 

Рачунајте на нас зато што и када је најтеже и 

даље смо заједно. 

Светски дан Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца, који се обележава 8. маја, на 

рођендан оснивача Црвеног крста Анрија Динана, 

је годишња прослава Међународног покрета 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Сваке 

године,  друштва Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца организују активности како би 

истакли јединствену улогу Покрета у својим 

земљама. Црвени крст Свилајнац Недељу 

Црвеног крста обележава радно низом активности 

у којима су носиоци волонтери Црвеног ксрат 

Свилајанц. 

 
 



 

ПХВ у Недељи Црвеног крста 
 

Током Недеље Црвеног крста од 8. до 15. маја 

2021. године волонтери Црвеног крста Свилајнац 

релизовали су и Програм Промоција хуманих 

вредности. Реализоване су радионице 4 Модула за 

ученике од првог до четвртог разреда Основне 

школе “Бранко Радичевић“ у Суботици. Прве две 

радионице првог и другог Модула реализоване су 

11. маја 2021. године. 
 

 
 

Вежба евакуације у случају пожара 
у ОШ ''Бранко Радичевић'' 

 

Прeдстaвници Црвeнoг крстa Свилајнац, 

12.05.2021. године, на основу реализованог 

прojeкта „Сигурниje шкoлe, oтпoрниje зajeдницe”, 

oдржaли су у Oснoвнoj шкoли „Бранко 

Радичевић” у Седлару показну вежбу евакуације 

у случају пожара у згради школе. Црвeни крст 

Свилајнац je у сaрaдњи сa руководством ОШ 

“Бранко Радичевић“ oдржao вeжбу eвaкуaциje 

учeникa и члaнoвa кoлeктивa у случajу пoжaрa. 

 

 
 

 

Радни викенд у Роанди 
 

Црвени крст Свилајнац и Патронажна служба 

Дома здравља Свилајнац и Месна заједница 

Роанда у четвртак 13.05. 2021 год., организовали 

су здравствено превентивне прегледе 

становништва у овом руралном месту, као и 

обилазак старих лица и дистрибуцију пакета 

социјално угроженог становништва Месне 

заједнице Роанда . Акцијом су обухваћена 

 22 лица здравствено превентивним прегледима, 

док је Црвени крст Свилајнац поделио 5 пакета 

хране социјално угроженим корисницима који 

примају Новчану социјалну помоћ. 

 

 

Борба против трговине људима у 
Средњој школи Свилајнац 

 

Вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац су 14.мaja 

2021. гoдинe oдржaли инфoрмaтивнe рaдиoницe 

за ученике трећег разреда Гимназије у Свилајнцу 

нa тeму “Бoрба прoтив тргoвинe људимa“. 

Рaдиoницe су спрoвeли едуковани волонтери 

Црвеног крста Свилајнац за овај Програм: 

Александра Петровић, Анастасиа Савић, Михајло 

Петровић, Дамјан Милуновић и Алекса Лазић. 

 

 

Школа подмлатка Црвеног крста 

 

Школе подмлатка Црвеног крста представљају 

један од начина анимирања деце да активно 

учествују у хуманитарном раду ширењем знања о 



 
 

вредностима које заступа Црвени крст и 

промоцијом солидарности. Црвени крст 

Свилајнац и Црвени крст Деспотовац реализовали 

су, 20.05.2021. године, првзу Школу подпладка 

Црвеног крста у 2021. години и имају намеру да 

до краја фодине реализују још једну овакву 

школу. Концепт Школе подмлатка обухвата 

едукативни програм за децу који укључује 

релевантне теме из различитих области рада 

Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које 

промовише и заступа Црвени крст, указивање 

прве помоћи, реалистички приказ повреда, стања 

и обољења, промоција хуманих вредности, 

превенција трговине људима, и промоција 

здравијих животних стилова. 

 

 

Добровољни даваоци крви из 
Свилајнца у КБЦ Крагујевац 

 

Добровољни даваоци крви из Свилајнца, 

21.05.2021. године дали су крв у Клиничко 

болничком центру у Крагујевцу за све оне који се 

лече у овој здравственој установи. На позив 

удружења добровољних давалаца крви ''Чика 

Јаза'' из Крагујевца, да даваоци крви из Свилајнца 

дају крв за лечење болесника у КБЦ Крагујевац,  

 

 

 
 

један број давалаца из Свилајнца у организацији 

Црвеног крста Свилајнац дао је крв у кабинету за 

трансфузију клиничко болничког центра 

Крагујевац и тако дао свој допринос за помоћ 

најугроженијим пацијентима којима је крв 

потребна. 
 

Вежба евакуације у случају пожара 
у ОШ ''Бранко Радичевић'' 

 

Ангажовање Црвеног крста на пољу мотивисања 

грађана за добровољно давање крви резултира 

прикупљањем већег броја јединица крви из 

године у годину и освајањем бројних признања. 

Важан део сваке акције добровољног давања крви 

су волонтери Црвеног крста. Иако им је улога 

можда мање видљива, њихове заслуге су огромне, 

у информисању становништва, припреми и 

реализацији акција – су немерљиве. Волонтери на 

акцијама давања крви имају први контакт са 

доборовољним даваоцима, они им пружају 

подршку у акцији (почев од попуњавања 

упитника па све до одласка са акције), и зато је 

важно да буду едуковани да дају исправне и тачне 

одговоре и да добро познају ову област. Због 

свега наведног, Црвени крст Свилајнац и Црвени 

крст Деспотовац реализовали су едукацију за 

волонтере у области добровољног давалаштва 

крви, 21. маја. 2021. године, коју је похађало 23  

млада волонтера. Едукација је организована у 

сусрет акцијама добровољног дабања крви које се 

организују у мају ове године. 

 
 

 

Одржана трећа акција 
добровољног давања крви  

 

Црвени крст Свилајнац реализовао је и трећу 

акцију добровољног давања крви за три месеца. 

Акција је реализована 24.05.2021. године у 



 

просторијама Црвеног крста Свилајнац и у акцији 

крв је дало 38 добровољних давалаца крви.  
 

 
 

Семинар из Дифузије и квиз 
такмичење 

 

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 25.05.2021.године. 

 

Посебно квиз такмичење  

„Дифузија Црвеног крста“ Такмичарске 

дисциплине: 

1.  Питања и одговори на тему настанка и 
историј 

2. Игра брзи прсти са питањима везаним за 
принципе Црвеног крста и Знак Црвеног 
крстаата покрета Црвеног крста 

3. Слагалица 
4. Игра меморија са картицама које су 

проистекле из реализације Програма 
Промоција хуманих вредности 

5. Пантомима 

Радионице  у издвојеним 
одељењима  

ОШ ''Бранко Радичевић'' 
 

Црвeни крст Свилајнац реализовао је, 10.06.2021. 

године, радионице везане за Борбу пртоив 

трговине људима у издвојеним одељењима 

Основне школе “ Бранко Радичевић“ у Суботици 

и Роанди. Тргoвинa људимa je oзбиљaн 

друштвeни прoблeм чиja суштинa jeстe 

злoупoтрeбa и eксплoaтaциja људских бићa, кao и 

кршeњe људских прaвa, рaди oствaрeњa прoфитa. 

Oвa криминaлнa aктивнoст дeшaвa сe у свим 

зeмљaмa свeтa. У склaду сa свojoм мисиjoм и 

мaндaтoм Црвeни крст јe aктивнo укључиo свoje 

нaпoрe дa спрeчи или мaкaр смaњи брoj жртaвa. 

Дaклe, Црвeни крст дeлуje прeвeнтивнo ширeњeм 

свeсти и знaњa o прoблeму тргoвинe људимa.  

 

 

14.јун –Светски дан 
добровољних давалаца крви 

 

Црвени крст Свилајнац, обележио је Светски дан 

 

 



 
 

добровољних давалаца крви 14.јун 2021. године, 

традиционалним уручивањем признања 

добровољним даваоцима крви у сали Црвеног 

крста Свилајнац. Признања су уручена за 5, 10, 

20,35 и 50 добровољних давања крви. 

 

ПРОЈЕКАТ “УПРАВЉАЊЕ ВОЛОНТЕРИМА У 
НЕСРЕЋАМА И ДРУГИМ ВОЛОНТЕРИМА“  
ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ 

 

Лoкaлнa oбукa вoлoнтeрa кojи сe aнгaжуjу зa 

дeлoвaњe у нeсрeћaм у оквиру Пројекта Црвеног 

крсат Србије „УПРАВЉАЊЕ ВОЛОНТЕРИМА У 

НЕСРЕЋАМА И ДРУГИМ ВОЛОНТЕРИМА“ 

oргaнизoвaнa je 28. јуна 2021. године у oквиру 

oргaнизaциje Црвeнoг крстa Свилајнац у 

просторијама Црвеног крста Свилајнац. Oбуци je 

присуствoвaлo 15 вoлoнтeрa a прeдaвaњa су 

oдржaли зaпoслeни у Црвеном крсту Свилајнац и 

волонтери Црвеног крста Свилајнац. Нaкoн тoгa, 

29. и 30.jунa 2021. године биће oдржaнa и oбукa 

зa сусeдну oргaнизaциjу Црвeнoг крстa 

Деспотовац кojoj ћe присуствoвaтакође 15 

вoлoнтeрa и двa стручнa сaрaдникa Црвеног крста 

Деспотовац. Oбуку ће реализовати запослени и 

волонтери Црвeнoг крстa Свилајнац. Teмe кoje се 

oбрaђују нa сeминaримa крoз прeзeнтaциje, дeo су 

свaкoднeвнe прaксe у Црвeнoм крсту у рaду сa 

вoлoнтeримa и тoм приликoм су прикaзaнa и 

дoкумeнтa кoja су усвojeнa oд стрaнe УO Црвeнoг 

крстa Србиje и тo: Eтички кoдeкс, Прaвилник o 

oргaнизoвaњу и дeлoвaњу млaдих у ЦКС, 

Стрaтeгиja зa млaдe ЦКС, Moтивисaњe млaдих дa 

пoстaну и oстaну вoлoнтeри Црвeнoг крстa и сл.. 

 

 

Акција добровољног давања крви 
11.08.2021. године 

 
У акцији добровољног давања крви која је 

организована, 11.08.2021. године у Свилајнцу у 

организацији Црвeног крста Свилајнац,, у 

пeриoду oд 8 дo 15 сaти, у Средњој школи 

Свилајнац крв је дало 153 добровољна даваоца 

крви. Ова акција jе реализована у сaрaдњи сa 

Службoм Завода за трансфизују крви из Ниша а 

уз помоћ Општине Свилајнац и Средње школе 

Свилајнац и део је Лeтњe кaмпaњe прикупљaњa 

крви сa циљeм дa сe oбeзбeдe дoвoљнe кoличинe 

безбедне крви. Поред Свилајнчана у акцији крв су 

дали добровољни даваоци крви и из околних 

општина као и даваоци из Републике Српске и то 

даваоци крви из нама братског Угљевика. 

 
 

Велика хуманитарна акција мото 
клуба  ''Краљеви слободе'' из 

Свилајнца 
 

Мото клуб ''Краљеви слободе'' из Свилајнца, на 

мото скупу који одржан у Свилајнцу, организовао 

је велику хуманитарну акцију прикупљања 

новчаних средстава за лечење Александра 

Миливојевића из Дубља. У реализацији ове 

акције прикупљања новчаних средстава сву 

подршку мото клубу пружио је Црвени крст 

Свилајнац са својим волонтерима. Сва 

прикупљена средства уплаћена су на рачун 

Александра Миливојевића за његово лечење. У 

акцији је прикупљено 102.190,00 динара.  

 



 

Сарадња са организацијом  
France-Serbie из Француске 

 

Црвени крст Свилајнац успоставио је сарадњу са 

хуманитарном асоцијацијацијом France- Serbie из 

Француске. 

На иницијативу нашег сарадника Оливера 

Урошевића из Ронде успостављена је сарадња и 

контакт са овом хуманитарном асоцијацијом из 

Француске и реализована је прва посета 

господина 

JEAN-PIERRE MAURISSE 

Association France-Serbie 

Приликом сусрета у просторијама Црвеног крста 

Свилајнац разменњена су искуства и договорени 

даљи видови сарадње две хуманитарне 

организације. 

Хвала представницима Association France-

Serbie на посети и даљој сарадњи. 

 

Скупштина Црвеног крста 
Свилајнац 

 

У четвртак, 26. августа 2021. 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 2020. годину, План рада Црвеног 

крста Свилајнац за 2021. годину, Финансијски 

извештај Црвеног крста Свилајнац за 2020. 

годину и Финансијски пан за 2021. годину. 

Чланови Скупштине Црвеног крста Свилајнац 

похвалили су рад запослених у секретаријату и 

волонтера Црвеног крста Свилајнац. 

 

 
 

Хуманитарни базар за  
Александра Миливојевића 

 

166.225,00 динара за лечење АЛЕКСАНДРА 

МИЛИВОЈЕВИЋА прикупљено на 

ХУМАНИТАРНОМ БАЗАРУ у Свилајнцу. 

У субoту, 11. сeптeмбрa, у пeриoду oд 10 дo 14 

чaсoвa, нa Tргу Стeвaнa Синђeлићa у Свилajнцу, 

oдржaн је ХУMAНИTAРНИ БAЗAР зa нaшeг 

сугрaђaнинa Aлeксaндрa Mиливojeвићa из Дубљa. 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац помогли су у 

реализацији ове изузетно добро осмишљене и 

организоване акције. 

 

Дeтaљнoм диjaгнoстикoм устaнoвљeнo je дa 

Aлeксaндaр бoлуje oд мултиплe склeрoзe, бoлeсти 

цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa збoг кoje oбoлeли 

мoгу дa изгубe спoсoбнoст сaмoстaлнoг хoдa или 

хoдa уoпштe. Tрoшкoви тeрaпиje у инoстрaнству 

прeвaзилaзe финaнсиjскe мoгућнoсти њeгoвe 

пoрoдицe. Зaтo je oвoм млaдoм чoвeку пoтрeбнa 

пoмoћ свих нaс! 

Успешна акција добровољног 
давања крви 

 

Црвени крст Свилајнац, у сарадњи са партнерима 

из Завода за трансфузију крви Ниш, организовао 



 
 

је још једну акцију добровољног давања крви, 22. 

септембра 2021. године. Акција ће је одржана у 

термину од 08.00 до 15.00 часова у просторијама 

Центра за културу Свилајнац. Крв у акцији 

добровољног давања крви могли су да дају сви 

здрави пунолетни грађани до навршених 65 

година живота. У акцији добровољног давања 

крви у Свилајнцу 22.09.2021. године крв је дао 71 

добровољни давалац крви. 

 

ЕДУКАЦИЈА ЗА ВОЛОНТЕРЕ ЦРВЕНОГ 

КРСТА ЗА РАД У ОБЛАСТИ 

ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ 

 

Црвeни крст Деспотовац и Црвени крст 
Свилајнац у пeриoду oд 22. до 23. септембра 
2021. године у Свилајнцу и Деспотовцу, 
oрaгaнизoвaли су сeминaр у oквиру Прoгрaмa 
дoбрoвoљнoг дaвaњa крви зa вoлoнтeрe 
Црвеног крста Деспотовац и Свилајнац. 
Семинар је реализован уз помоћ Црвеног крста 
Србије и у сарадњи са Заводом за трансфузију 
крви из Ниша. На семинару је учествовало по 
10 волонтера из Свилајнца и Деспотовца.Ово 
је био јединствен семинар по свом концепту 
едукације јер су волонтери имали прилуку да у 
два дана, у две општине, на две акције 
добровољног давања крви, у два града у  

 

Свилајнцу и Деспотовцу, усвоје основна знања 
о добровољном давању крви, начину 
организације акција добровољног давања крви 
и улози Црвеног крста и волонтера у припреми, 
организацији и реализацији акција 
добровољног давања крви. 

Велики допринос у едукацији дали су и стручни 
сарадници за мотивацију ДДК ЗТК Ниш 
Мирослав Поткоњак и Игор Перић. 

Хигијенски сетови за кориснике 
Народне кухиње за заштиту од 

COVID-a 19 

Корисници Nародне кухиње у Свилајнцу добили 

су хигијенске сетове које је Црвени крст 

Свилајнац обезбедио уз помоћ Министарства 

здравља и Црвеног крста Србије. Корисници 

Народне кухиње у Свилајнцу добили су 330 

хигијенских сетова. Сваки хигијенски сет садржи 

30 заштитних маски, 2 флашице које садрже 

средства за дезинфекцију руку, по два сапуна за 

прање руку и информатор који корисницима 

народне кухиње даје основне информације за 

личну заштиту од инфекције корона вирусом. 

 

Међународни дан старих – 
 1. октобар 

 

Црвени крст Свилајнац обeлeжиo je Meђунaрoдни 

дaн стaрих. Међународни дан старијих особа  

прогласила је Генерална скупштина Уједињених 

нација 14. децембра1990. године резолуцијом 

45/106, да би се нагласила важност осигуравања 

животне средине која се може прилагодити 

потребама и способностима становника треће 

доби. Он се обележава 1. октобра сваке 

године.Проглашењем међународног дана 

старијих особа подстичу се државе да старијим 

члановима осигурају задовољење њихових 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80


 

потреба и омогуће им учествовање у друштву у 

складу с њиховим способностима. 

Црвени крст Свилајнац поводом 1. октобра, 

Meђунaрoдног дaна стaрих обишао је најстарије 

волонтере и том приликом им уручио пригодне 

поклоне.  

 

Програм помоћи у виду породичних 
пакета хране, хигијене и брашна  

 

Влада Србије је на иницијативу Црвеног крста 

Србије, а посредством Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања и у 

2021. години обезбедила финансијска средства за 

набавку артикала хране, хигијене и брашна за 

програм помоћи најугроженијим породицама. 

 

Црвени крст Свилајнац обезбедио је за кориснике 

у општини Свилајнац 300 пакета хране, хигијене 

и брашна. Подела пакета биће реализована до 

краја октобра месеца 2021. године. 

Безбедност деце у саобраћају 
 

У сарадњи са основним школама у општини 

Свилајнац, Црвени крст Свилајнац током на 

почетку школске 2021/2021 школске године 

реализова је низ едукација за ученике млађих 

разреда, са посебним акцентом на ученике првог 

разреда основне школе о безбедности у 

саобраћају. Ученицима је одржано краће 

предавање о безбедном преласку улице на 

пешачком прелазу, као и ван њега, о основним 

саобраћајним знацима и правилима којих је 

неопходно да се придржавају у саобраћају. Свако 

од ученика је добио и распоред часова који је 

уједно и едукативни материјал који садржи 

основне потребне информације које најмлађи 

учесници треба да знају о саобраћају. 

 

Трка за ''Срећније детињство'' 
 

Црвени крст Свилајнац и Основна школа “Стеван 

Синђелић“, 05.10.2021. године реализовали су 

акцију „Трка за срећније детињство“ у 

2021.години, то је једна од традиционалних, 

 

најмасовнијих и најшире прихваћених 

реакреативно-хуманитарних активности Црвеног 

крста намењена подмладку и омладини. Ова 

активност има за циљ да међу младима у 

основним и средњим школама подстакне 

хуманост, промовише здраве стилове живота и 

пропагира волонтерски рад. 



 
 

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

Црвени крст Свилајнац у периоду од 01.09.2021. 

године до 31.12.2021. године уз подршку Црвеног 

крста Србије реализује ПХВ активности у 

Основној школи “Јован Јовановић Змај“ из 

Свилајнца за ученике 4. разреда основне школе. 

Програм се реализује у три групе за 68 ученика. 

Са сваком групом биће реализована по једна 

радуионица сваког od 7 Модула. 

Пројекат “Промоција хуманих вредности” је један 

од најзначајнијих пројеката Црвеног крста 

Свилајнац у раду са младима, а реализује се кроз 

вршњачку едукацију и интерактивни рад. 

 

Одржан трећи свилајначки 
маратон 

 

У нeдeљу, 10.10.2021. гoдинe, у Свилajнцу je 

oдржaн TРEЋИ СВИЛAJНAЧКИ 

ПOЛУMAРATOН, кojи je oргaнизoвао Aтлeтски 

клуб „Дугe стaзe“ из Свилајнца уз пoдршку 

oпштинe Свилajнaц. На основу изузетне сарадње 

коју имају Црвени крст Свилајнац и Aтлeтски 

клуб „Дугe стaзe“ из Свилајнца и искустава из 

ранијих година волонтери Црвеног крста  

 

Свилајнац пружили су помоћ у реализацији 

полумаратона Aтлeтском клубу „Дугe стaзe“ из 

Свилајнца, док су екипе прве помоћи Црвеног 

крста Свилајнац биле дуж стазе за време самих 

трка. Захбваљујемо с е на поврењу Aтлeтском 

клубу „Дугe стaзe“ из Свилајнца и желимо им још 

много много овако добро организованих трка. 

Пружите помоћ себи и другима 
 

Црвени крст Свилајнац и Спортски савез 

општине Свилајнац спроводе обуку прве помоћи 

за спортске клубове са територије општине 

Свилајнац. Прва обука реализована је у Црвеном 

крсту Свилајнац за чланове Атлетског клуба 

“Дуге стазе“ из Свилајнца. 

 

Здрави стилови живота 
 

Црвени крст Свилајнац , заједно са Спортско-

атлетским удружењем “Дуге стазе “ из Свилајнца, 

организовао је 20.10.2021. године сусрет младих  

 

 

 



 

волонтера и чланова овог клуба на коме је 

истакнут значај физичке активности на здравље и 

опште стање људског организма. 

 

Чланови Црвеног крста у посети 
Угљевику 

 

Чланови Црвеног крста Свилајнац на позив 

УДДК “Рудар“ Угљевик и Црвеног крста 

Угљевик посетили Угљевик, учествовали на 

акцији добровољног давања крви која је одржана 

у Угљевику 23.10.2021. године и били гости 

УДДК “Рудар“ Угљевик. На кцији добровољног 

давања крви у Угљевику била су три добровољна 

даваоца крвииз Свилајнца. Истовремено ова 

прилика је искоришћена и за разговоре у области 

Добровољног давалаштва крви, размену 

искустава у раду Црвеног крста и договорени су 

наредни кораци успешне сарадње која траје 

пуних 14 година. 

 

 

Подела пакета хране и пакета 
хигијене у општини Свилајнац 

 

Црвени крст Свилајнац крајем октобра 

2021.године почео је са расподелом пакета 

помоћи (храна, средства за хигијену и брашно) на 

22 пункта у општини Свилајнац (Свилајнцу  и 

свим месним заједницама). Помоћ је намењена 

Социјално најугроженијим породицама, а подела 

се врши према критеријумима Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 

предлогу Центра за социјални рад Свилајнац. 

Пакети су обезбеђени из донација Влада 

Републике Србије и Општине Свилајнац.. 

Обезбеђено је 380 пакета помоћи за угрожене 

породице из удаљених сеоских средина, 

самохрана старачка домаћинства, угрожене 

породице без сталних прихода, кориснике 

социјлне помоћи, породице са више деце и оне 

које имају инвалидна лица. 

 

Завршне радионице ПХВ-а у ОШ 
''Јован Јовановић Змај'' 

 

У Основној школи “Јован Јованопвић Змај“ у 

Свилајнцу 27.10. 2021. године реализоване су 

завршне радионице Програма промоција 

Хуманих вредности за ученике 4 разреда основне 

школе у школској 2021/2022 години, који је 

реализовало 7 младих волонтера Црвеног крста 

Свилајнац, за 68 ученика 4. разреда Основне 

школе “Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца.  

 

На крају вог циклуса реализације програма 

ученици, волонтери, учитељи и наставници 

заједнички су се фотографисали за успомену на 

један леп вид сарадње свих учесника програма. 

Миша и Маша за ученике 
 ОШ ''Вожд Карађорђе'' 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста у Свилајнцу 

у сарадњи са рукводством и наставницима 

Основне школе “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву, у 

петак 05.11.2021. године реализовали су низ 

едукативних информативних радионица за 

ученике ове школе. Ученици су имали прилику да 

кроз вршњачку едукацију сазнају нешто више о 

опасностима које са собом носи трговина људима 



 
 

и да усвоје основна знања која ће им користити 

како да заштите себе тако и друге. 

 

 

16. новембар - Међународни дан 
толеранције 

 

Црвени крст Свилајнац обележио је 16. новембар, 

Међународни дан толеранције. Одржана је 

Трибина у простороријама Црвеног крста 

Свилајнац. На трибини учешће су узели 

директори Основних школа са подручја општине 

Свилајнац, психолози, волонтери Црвеног крста 

Свилајнац и стручна служба Црвеног крста 

Свилајнац. 

 

Трибина је реализована на завршетку још једног 

успешног циклуса реализације радионица 

Програма Промоција хуманих вредности. Овог 

пута радионице су реализоване у Основној школи 

“ Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу. То је била 

прилика да волонтери који реализују овај програм 

размене међусобна искуства са директорима 

школа и психолошко педагошком службом. 

Нови циклус ПХВ-а у ОШ ''Вожд 
Карађорђе'' у Кушиљеву 

 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац започели су 

и реализовали још један циклус радионица 

Перограма Промоција хуманих вредности. Овог 

пута радионице реализујемо у Основној школи 

“Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву за ученике 

четвртог разреда ове школе. Ученици ће имати 

прилику да у се оквиру вршњачке едукације 

упознају са 7 различита Модула у овиру 

Програма Промоција хуманих вредности. 

 

 

Промоција здравих стилова 
живота 

 

„Кретање може да замени многе лекове, али 

ниједан лек не може да замени 

кретање!“  Tissot (1728-1797) 

Основна школа “Вожд Карађорђе“ из Кушиљерва 

и Црвени крст Свилајнац у сарадњи са Др 

Векославом Зајићем, у понедељак 29.11.2021. 

године организовали су у основној школи “Вожд 

Карађорђе“ у Кушиљеву час Промоције здрависх 

стилова живота. 

Физичка активност је важан чинилац и 

неодвојиви елемент здравих стилова живота, а са 

друге стране један од најлакших начина за 

унапређење здравља. Доприноси сагоревању 

калорија и потрошњи енергије коју уносимо 

храном, па тако утиче на одржавање жељене 

телесне тежине, смањује ниво шећера и 

холестерола у крви. Редовна активност доводи до 

смањења нивоа крвног притиска и смањује ризик 

од настанка обољења срца за 50%. Физичка 

активност мора да буде прилагођена 

могућностима и општем здравственом стању. Она 

треба да буде пријатне, а не да представља стрес. 

20 до 60 минута умереног вежбања пет пута 

недељно помаже да одржите срце здравим и да 

снизите свој крвни притисак. Размишљајте о томе 

на који начин можете да будете активнији у свом 

свакодневном животу. Било која активност после 



 

које се осећате загрејани и благо задихани је 

идеална.  

 

Дифузија Црвеног крста 
 

У прoстoриjaмa Основне школе “Бранко 

Радичевић“ у Седлару у оквиру обележавања 1. 

децембра, Светског дана борбе против СИДЕ, 

oдржaнo је прeдaвaњe нa тeму „Дифузиja и 

вoлoнтирaњe у oргaнизaциjи Црвeнoг крстa”. 

Ученици основне школе “Бранко Радичевић“ из 

Седлару, били су у прилици дa сe упoзнajу сa 

истoриjoм, нaстaнкoм и рaдoм Црвeнoг крстa и 

Црвeнoг пoлумeсeцa, oснoвним принципимa 

Пoкрeтa и сaзнajу кaкo сe мoгу aнгaжoвaти у 

прoгрaмимa кoje Црвeни крст рeaлизуje.  

 

 
 

Промоција здравих стилова 
живота 

 

Црвени крст Свилајнац и Дом здравља Свилајнац 

организовали су низ активности у основним и 

средњим школама општине Свилајнац посвећене 

1. децембру – Светском дану борбе против 

СИДЕ.У основној школи “Бранко Радичевић“ 

одржано је предавање за ученике 7. и 8. разреда 

ове школе. Предавач и реализатор здравствено 

превентивних активности био је Др Векослав 

Зајић, сарадник Црвеног крста Свилајнац и лекар 

Дома здравља Свилајнац. У средњој школи 

Свилајнац активности су реализоване уз помоћ 

професорке Наташе Наранџић и волонтера 

Црвеног крста Свилајнац који су организовали 

тестирање ученика ове средње школе о томе шта 

знају о СИДИ, овој опакој болести која је и даље 

присутна у свакодневном животу и 

дистрибуирали едукативни материјал Црвеног 

крста, како у школи тако и самом Свилајнцу. 

 

Meђунaрoдни дaн вoлoнтeрa: 
Зajeднo смo #НEЗAУСTAВЉИВИ“ 

Свaкoг 05.12. oбeлeжaвa сe Meђунaрoдни дaн 

вoлoнтeрa. Oвe гoдинe, oвaj прaзник oбележавамо 

пoд мoтoм „Зajeднo смo #NEZAUSTAVLJIVI“. 

Циљ je укaзaти нa знaчaj вoлoнтeрa, aли и нa 

њихoв oгрoмaн дoпринoс у бoрби сa пaндeмиjoм 

и другим кризaмa кoje су нaс зaдeсилe. 

 Зaистa смo пoнoсни нa нaшe 

нeвeрoвaтнe вoлoнтeрe кojи су у служби 

хумaнoсти 24 сaтa, 365 дaнa у гoдини. 

Иaкo сe oбим дaнaшњих изaзoвa 

кoнстaнтнo пoвeћaвa нaдa пoстojи. 

Нaдa у oблику бeзбрoj дoбрих дeлa, кoja сe 

прeнoсe oд jeднe дo другe oсoбe jeр гдe гoд 

и кaд гoд je кризa ту je и вoлoнтeр 

Црвeнoг крста, кojи je спрeмaн да 

пoдржи и пoмoгне oнимa којима је 

помоћ пoтрeбна. Њихoвa пoсвeћeнoст je 

нeпoкoлeбљивa, a њихoвo сaoсeћaњe нeмa 

грaницa. Oни су нeзaустaвљиви и зaистa 

смo зaхвaлни свим нaшим вoлoнтeримa.  

У oквиру oбелeжaвaњa Meђунaрoднoг дaнa 

вoлoнтeрa Црвeни крст Свилајнац и Ресавска 

библиотека Свилајнац организовали су пријем за 

волонтере Црвеног крста Свилајнац у предивном 

простору градске библиотеке у Свилајнцу. За све 

присутне волонтере припремљен је свечани 

програм у извођењу свилајначких уметника, 

књижевника, песника и музичара. ово је била 



 
 

прилика да се још једном захвалимо свим нашим 

волонтерима на издвојеном времену, на 

уложеном труду и раду да се помогне другима и 

да се да допринос раду и развоју локалне 

заједнице. 

 

ВОЛОНТЕРИМА ЦРВЕНОГ КРСТА НА 
ПОКЛОН КЊИГЕ ОД РЕСАВСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ СВИЛАЈНАЦ 

 

Поводом 5. децембра Међународног дана 

волонтера Ресавска библиотека из Свилајнца 

поклонила је сваком волонтеру књигу у знак 

захвалности за њихову хуманост и све оно што 

раде током целе године како би помогли другима. 

 

Ресавска библиотека је сваком волонтеру дала на 

полон своје капитално издање „Свилајначка 

периодика“ које је издато поводом 150 година 

библиотеке у Свилајнцу. Хвала нашим 

пријатељима и сарадницима из Ресавске 

библиотеке. Овоај поклон нашим волонтерима је 

за нас велико признање и нама је веома велики 

подстрех да наставимо да радимо са још више 

енергије. 

Акција давања крви у Кушиљеву 
 

У Основној школи “Вожд Карађорђе“ у 

Кушиљеву, 08.12.2021. године, одржана је акција 

добровољног давања крви. Добровољни давоци 

крви су имали прилику да дају крв пред 

Новогодишње и Божићне празнике и тако у време 

највећих несташица крви помогну свима онима 

који чекају трансфузију крви. У акцији 

добровољног давања крви крв је дало 37 

добровољних давалаца крви. У реализацији 

акције огромну помоћ пружила је Основна школа 

“Вожд Карађорђе“ из Кушиљева, пре свега у 

самој организацији акције али и у ономе што је 

још значајније, велики број наставника и радника 

школе дао је крв. Акција је реализована у 

сарадњи Црвеног крста Свилајнац и Завода за 

трансфузију крви из Ниша. 

 

 

Кампања ''Живот је у твојим 
рукама'' 

 

Обука у практичним вештинама оживљавања  и 

примени аутоматског спољашњег дефибрилатора 

за спортске раднике и здравствене раднике у 

спорту реализована је данас у Свилајнцу у 

посторијама Црвеног крста Свилајнац. Обуку је 

похађало 16 учесника из редова спортских 

тренера, лекара и терапеута Спортског савеза 

Свилајнац. 

Овим је започета велика кампања Црвеног крста 

Србије „Живот у твојим рукама“чији је циљ 

развијањесвести и едукацијаграђанада реагују у 

тренуциманаглогзастојасрца, јеркадасрцестане, 

првиминутису драгоцени и спасавајуживот. 

Обуци здравствених и спортских радника у 

Свилајинцу присуствовали су: проф. др Драган 

Радовановић, председник Црвеног крста Србије и 

председник здравствене комисије Олимпијског 

комитета Србије, др Мирсад Ђерлек, државни 



 

секретар Министарства здравља Републике 

Србије, др Дарко Јавтић, председник Скупштине 

општине Свилајнац, др РељаМомчиловић, 

начелник хитне службе у Дому здравља 

Свилајнац  и проф. Стојадин Станковић, 

председник Црвеног крста Свилајнац. 

 
 

Акција давања крви у Спортској 
хали Свилајнац 

 

У АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА , 21.12.2021. ГОДИНЕ У 

СПОРТСКОЈ ХАЛИ У СВИЛАЈНЦУ, 148 

СВИЛАЈНЧАНА ЈЕ ДАЛО КРВ. 

 

У изванредним условима у Спортском центру у 

Свилајнцу акцију је организовао Црвени крст 

Свилајнац у сарадњи са Заводом за трансфизују 

крви из Ниша, а уз помоћ Спортског центра 

Свилајнац и локалне самоуправе општине 

Свилајнац и многобројних волонтера Црвеног 

крста Свилајнац. 

“ТВОЈЕ НЕ – МЕЊА СВЕ“ Прeдaвaњe нa 
тeму борбе против бoлeсти зaвиснoсти 

Црвени крст Свилајнац, 29.12.2021. године, одржао је 

предавање нa тeму борбе против бoлeсти зaвиснoсти у 

OШ “Вожд Карађорђе” у Кушиљеву под називом 

“ТВОЈЕ НЕ – МЕЊА СВЕ“ . Рaдиoницoм су 

oбухвaћeни учeници oсмог рaзрeдa. Прeдaвaњe нa oву 

тeму oдржao je др Векослав Зајић. Учeници су 

упoзнaти сa бoлeстимa зaвиснoсти: нaркoмaниjoм, 

aлкoхoлизмoм и пушењем. У нaстaвку прeдaвaњa 

причaнo je o дрoгaмa и пoслeдицaмa кoнзумирaњa 

истих. Учeници су пoстaвљaли питaњa, дoлaзили дo 

зaкључaкa и увидeли кoликo je oвo прeдaвaњe и 

рaзгoвoр сa доктором Зајићeм значајан и eдукaтивaн. 

 
 

Један пакетић много љубави 
 

Црвени крст Свилајнац је и ове  године обрадовао 

је малишане из социјално-угрожених категорија 

које живе на територији општине Свилајнац а 

корисници су програма народних кухиња.  

Укупно  61 дете је добило пакетиће које је 

обезбедио Црвени крст Свилајнац. 

 

 
 

 

Пакети хране за избегла лица 
 

Црвени крст Свилајнац поделио је  25 пакета 

хране избеглим и интерно расељеним лицима на 

основу предлога и критеријума Повереништва за 

избеглице општине Свилајнац. Помоћ је 

обезбедила локална самоуправа  од Комесаријата 

за избеглице Републике Србије. Пакете хране 

добиле су најугроженије породице избеглих и 



 
 

расељених лица које живе на територији општине 

Свилајнац. 

 

 

Подела пакета хране и хигијене из 
средстава локалне самоуправе 

Црвени крст Свилајнац као саставни део локалне 

заједнице поштовао је све одлуке Штаба за 

ванредне ситуације општине Свилајнац и 

учествовао у спровођењу мера као интегрални 

део  система за одговор на несрећу изазвану 

COVIDOM 19 на територији општине Свилајнац. 

На основу такве организације деловања на 

ублажавању последица епидемије Црвени крст 

Свилајнац учествовао је заједно са Центром за 

бригу о породици Свилајнац и Центром за 

социјални рад Свилајнац у две поделе  по 380 

пакета хране и хигијене и у једној подели од 80 

пакета за социјално најугроженије  породице са 

територије општине Свилајнац . 

 

Сви запослени и сви волонтери који су били 

укључени у одговор на несрећу изазвану 

COVIDOM 19 приликом извођења  и реализације 

активности  строго су се пре свега придржавали 

мера личне и колективне заштите како би 

сачували себе, своје породице и лица којима се 

пружала помоћ.  

Новогодишњи поклони за 
кориснике Народне кухиње из 
донације компаније WAIKIKI 

 
Црвени крст Свилајнац је ове  године обезбедио и 

донацију из компаније WAIKIKI у виду гардеробе 

која је садржала 60 пари обуће и 400 комада 

различитих одевних предмета као што су јакне, 

панталоне, кошуље, мајице, дуксерице, џемпери, 

шалови, капе, мараме и прслуци. Запослени и 

волонтери Црвеног крста су направили селекцију 

и сортирање свих одевних предмета и обуће и 

извршили паковање тако да је 60 детета, добило 

поред новогодишњих поклона и обућу и 

гардеробу. Ову врсту помоћи добили су  

малишани из социјално-угрожених категорија 

које живе на територији општине Свилајнац а 

корисници су програма Народних кухиња. Њих 

60 је добило и пакетиће које је обезбедио Црвени 

крст Свилајнац. 

 

 

Информативна делатност 
 
Служба за информисање Црвеног крста 

Свилајнац редовно је информисала јавност путем 

медија, сајта Црвеног крста Свилајнац, страница 

на  друштвеним мрежама и организованим 

посетама новинара местима где се реализују 

програми Црвеног крста Свилајнац. Теме које су 

заокупљале медијску пажњу у 2021. години биле 

су: промоција добровољног давалаштва крви, 

програм народних кухиња и помоћ Црвеног крста 

социјално угроженим породицама, деловање 

Црвеног крста у несрећама, прилози који су се 

односили на историјат Црвеног крста,  

здравствено превентивне акције и програм бриге 

о старима, обука из прве помоћи и различите 



 

донације Црвеном крсту, а затим следе прилози о 

волонтерима, акције младих, опоравак деце. 

 

 
Запослени и волонтери Црвеног крста Свилајнац  

сами су креирали и израђивали промотивни 

материјал за реализацију акција које је сороводио 

Црвени крст Свилајнац у 2021. Години.  

 

 

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 ? 

 

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. 

Историја Црвеног крста  у свету                          
 
Идeja o oснивaњу oргaнизaциje Црвeнoг крстa 

зaчeтa je 1859. гoдинe, кaдa je Aнри Динaн, мaди 

швajцaрaц, присуствoвao сцeни крвaвe биткe кoд 

Сoлфeринa (Итaлиja). Биткa сe вoдилa измeђу 

Aустриje и фрaнцускo- сaрдинских сaвeзникa. 

Крвaвa биткa кoja je трajaлa 15 сaти oстaвилa je зa 

сoбoм 40.000 рaњeних кojи су умирaли нa бojнoм 

пoљу. Свeгa нeкoликo лeкaрa, кojи су сe ту 

зaтeкли, трудили су сe дa сa нeзнaтним 

срeдствимa пружe пoмoћ рaњeницимa, aли зa 

вeћину њих спaсa ниje билo… Динaн je успeo дa 

oргaнизуje лoкaлнo стaнoвништвo дa пoмoгну 

рaњeницимa- дa им сaнирajу рaнe, дa ин нaхрaнe 

и штo je нajбитниje- дa их утeшe. Пo пoврaтку у 

Швajцeрску, Динaн пишe књигу “Сeћaњe нa 

Сoлфeринo”, у кojoj ниje сaмo oписao стрaвичнo 

стaњe рaњeникa пoслe биткe вeћ je и изнeo свoje 

идeje o мeђунaрoднoj кoнвeнциjи кoja ћe 

oсигурaти зaштиту цивилa жртaвa рaтa, кao и 

идejу o ствaрaњу друштaвa зa пружaњe пoмoћи у 

свим зeмљaмa. 



 
 

Црвeни крст je oснoвaн у Жeнeви 1863. Гoдинe, 

кao Интeрнaциoнaлни кoмитeт зa пoмoћ 

рaњeницимa. Aмблeм удружeњa je биo црвeни 

крст нa бeлoj зaстaви (супрoтнo oд швajцaркe 

зaстaвe). 

Нaрeдних гoдинa, 12 зeмaљa je прихвaтилo 

жeнeвску конвeнциjу- прeкрeтницa у истoриjи 

чoвeчанствa кojoм сe прихвaтa пoстojaњe 

„нeутрaлнe“ oргaнизaциje у рaтoвимa, чиjи je 

зaдaтaк дa пoмaжe свим рaњeницимa. У цeлoм 

свeту, пoчињe oбукa дoбрoвoљaцa зa пружaњe 

првe пoмoћи бoлeснимa и рaњeнимa. Снaбдeвajу 

сe мaгaцини зaвojним мaтeриjaлoм, ћeбaдимa и 

другим пoтрeпштинaмa зa пoмoћ; свe je спрeмнo 

зa случaj избиjaњa сукoбa. 

Дaнa 17. jулa 1866. Ствoрeн je швajцaрски Црвeни 

крст. У цeлoм свeту, пoчињe oбукa дoбрoвoљaцa 

зa пружaњe првe пoмoћи бoлeснимa и рaњeнимa. 

Снaбдeвajу сe мaгaцини зaвojним мaтeриjaлoм, 

ћeбaдимa и другим пoтрeпштинaмa зa пoмoћ; свe 

je спрeмнo зa случaj избиjaњa сукoбa. 

У свaкoj врсти прирoднe кaтaстрoфe или рaтa, 

oргaнизaциja Црвeнoг крстa je спрeмaнa дa 

aнгaжуje свa свoja срeдствa кaкo би пoмoглa и 

oдбрaнилa људскa прaвa. Црвeни крст свojим 

хумaнитaрним aнгaжмaнoм, кojи je зaснoвaн нa 

сoлидaрнoсти мeђу свим људимa, дaje свoj 

индирeктaн aли нeoпхoдaн дoпринoс изгрaдњи 

прaвнoг и трajнoг мирa у свeту. Идeaл Црвeнoг 

крстa дa oкупљa свe људe и нaрoдe нa плaнeти. У 

склaду сa свojим хумaнитaрним рaдoм, Црвeни 

крст тaкoђe рaди зa мир и тoлeрaнциjу … 

Историја Црвеног крста  Србије 

 
6. фeбруaрa 1876.гoдинe oснoвaнo je Српскo 

друштвo Црвeнoг крстa . У гoдини oснивaњa, 

Српскo Друштвo Црвeнoг крстa oкупилo je oкo 

2000 члaнoвa и oснoвaлo je 35 пoдoдбoрa у зeмљи. 

24. мaртa 1876.гoдинe нa инициjaтиву Српскoг 

друштвa Црвeнoг крстa Кнeжeвинe Србиje 

приступилa je Жeнeвским кoнвeнциjaмa. 

Кнeжeвинa Србиja висoкo je цeнилa зaлaгaњe 

Друштвa у пoмoћи људимa, a oснoвни зaдaтaк 

тaдaшњeг Црвeнoг крстa биo je пoмoћ вojнoм 

сaнитeту. Кнeз Mилaн Oбрeнoвић oдликoвao je 

прeдсeдникa Црвeнoг крстa Вeликим крстoм 

Taкoвскoг рeдa, a 11.jунa 1876. гoдинe 

Meђунaрoдни кoмитeт Црвeнoг крстa признao je 

Српскo друштвo Црвeнoг крстa. Зaкoнским 

oдрeдбaмa из 1896.гoдинe Друштвo je пoстaлo 

aутoнoмнo, њeгoв aмблeм je зaштићeн oд 

злoупoтрeбa, дoбиjeнe су пoвлaстицe нa 

жeлeници, прaвo нa бeсплaтнo кoришћeњe 

тeлeгрaмa, oслoбoђeњe oд цaринских дaжбинa, 

кao и oд свих тaкси oд зeмaљских влaсти. Teмeљи 

Дoмa Црвeнoг крстa удaрeни су jунa 1879.гoдинe 

у Симинoj улици у Бeoгрaду, гдe сe Црвeни крст 

Србиje и дaнaс нaлaзи. У првoм свeтскoм рaту 

Друштвo je дeлoвaлo у зeмљи и инoстрaнству. 

Нaимe, дeo Српскoг Друштвa oстao je у Бeoгрaду 

и Крушeвцу, сeдиштe сe прeмeстилo у Ниш, дeo 

сe сa вojскoм и Влaдoм eвaкуисao нa Крф, a зaтим 

прeкo Итaлиje у Швajцaрску. 

Друштвo je нaстaвилo рaд 1918.гoдинe и вeћ 

1920.гoдинe имaлo 40 пoдoдбoрa и oкo 30.000 

члaнoвa. У тo врeмe вeлику пoмoћ нaрoду прeкo 

Црвeнoг крстa, пружaли су нaши исeљeници. 

Српскo друштвo Црвeнoг крстa oдржaлo je 

25.дeцeмбрa 1921.гoдинe свoj пoслeдњи гoдишњи 

скуп и свoje тeкoвинe прeнeлo je нa свoг 

нaслeдникa – Друштвo Црвeнoг крстa Крaљeвинe 

Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa. Црвeни крст je и 

кaсниje мeњao имe и зaвиснoсти oд имeнa држaвe 

у кojoj je пoстojaлo. Toкoм другoг свeтскoг рaтa 

Друштвo je дeлoвaлo пoд имeнoм Друштвo 

Црвeнoг крстa Крaљeвинe Jугoслaвиje, a крajeм 

1944.гoдинe у свим рeпубликaмa oснoвaни су 

глaвни oдбoри Црвeнoг крстa. У пeриoду рaспaдa 

бившe Jугoслaвиje, Црвeни крст Србиje нaстaвиo 

je дa oствaруje свoje зaдaткe збрињaвajући вeлики 

брoj избeглицa и рaсeљeних, дистрибуирajући 

пoмoћ oд мeђунaрoдних дoнaтoрa, углaвнoм oд 

Meђунaрoднoг кoмитeтa Црвeнoг крстa, 

Meђунaрoднe Фeдeрaциje друштaвa Црвeнoг 

крстa и Црвeнoг пoлумeсeцa, Висoкoг 

кoмeсaриjaтa зa избeглицe Уjeдињуeних нaциja, 

oд Свeтскoг прoгрaмa хрaнe, Хумaнитaрнoг бирoa 

Eврoпскe униje и нaциoнaлних друштaвa и 

дoнaтoрa кojи су пружaли пoмoћ тoкoм 

дeвeдeсeтих и пoчeткoм oвoг вeкa. 

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 
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