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          БИЛТЕН 

2019 
 

Историја и традиција 
    
    Kорени Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца датирају још од   26. јуна 1859. када су се код 

Солферина у северној Италији сукобиле француско-сардинијска 

и аустријска војска. Без ичије помоћи на бојишту је остало на 

десетине хиљада тешко рањених и погинулих војника. Потресен 

призором, пословни човек из Женеве АНРИ ДИНАН је 

организовао локално становништво да добровољно уз 

паролу  ''TUTTI FRATELLI – СВИ СУ БРАЋА'', пруже помоћ 

преживелима, без обзира на припадност. Он се касније развио у 

Међународни комитет Црвеног крста. Крајем октобра 1863. на 

Међународној Женевској конвенцији утемељен је Покрет 

Црвеног крста. Прихваћена су три закључка: у свим земљама 

стварају се одбори, који ће у рату пружати помоћ војном 

санитету, а у мирнодопским условима обучавати и припремати 

материјал.  

     Данас постоје четири Женевске конвенције које штите:  

     - рањенике и болеснике на копну,  

     - рањенике, болеснике и бродоломнике на мору,  

     - ратне заробљенике,  

     - цивилна лица у време рата. 

     6. фебруара 1876.године, на иницијативу др Владана 

Ђорђевића, угледног војног лекара, у Дворани Београдске 

општине, основано је Српско друштво Црвеног крста. За првог 

председника изабран је Митрополит Михајло Јовановић, а 

Управу је чинило неколико угледних грађана тадашње Србије. 

 
 

Увод  
 

     Црвени крст Свилајнац биће ангажован на реализацији 

вршења јавних овлашћења која су од стране државе поверена 

Црвеном крсту у складу са Законом о Црвеном крсту Србије 

(члан 6. и 7. Закона), програмом Црвеног крста (члан 9. Закона), 

редовним активностима и акцијама, усмереним ка различитим 

циљним групама становништва у општини Свилајнац, посебно 

најугроженијим, као и услугама које пружа Црвени крст (члан 10. 

Закона). 

    Потреба за деловањем организације Црвеног крста биће 

изражена због знатно увећаних обавеза, а које не прате потребна 

финансијска средства. Црвени крст Свилајнац ће и даље  

 

предузимати активности и улагати напоре на обезбеђењу 

средстава за реализацију активности предвиђених Законом о 

Црвеном крсту Србије, као и евентуалних нових извора.   

 

    
 

    Најважнији задатак у 2019. години биће реализација и јачање 

активности у десет кључних области рада Црвеног крста 

Свилајнац које представљају јавна овлашћења поверена Црвеном 

крсту, 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 и припреме за одговор на несреће,  

7. Служба тражења, 

8. Ширење знања о  међународном хуманитарном праву  и 

Основним принципима Међународног покрета Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца - Дифузија, 

9. Међународна сарадња, 

10. Организација и развој. 

 

     



 
 

          Свилајнац, 08.05.2019.године  
 

 

План рада     

      

       План рада Црвеног крста Свилајнац и у 2019. години биће 

реализован на основу: 

 - Закона о Црвеном крсту Србије, Закона о трансфузиолошкој 

делатности, Закона о ванредним ситуацијама и цивилној заштити, 

Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, 

-  Статута Црвеног крста Србије и Црвеног крста Свилајнац,  

-  Плана акције Црвеног крста Србије за период 2018 – 2022 год., 

-  Плана акције Црвеног крста Србије за период 2018 – 2022 год., 

-  Стратегија које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се 

на делатности блиске организацији Црвеног крста (Стратегија 

развоја социјалне заштите, Национална стратегија о старењу, 

Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Стратегија 

подстицања рађања, Нацинални план акције за децу). 
 

Промоција добровољног давалаштва крви 
 

      Општи циљ ове активности је мотивисање, регрутовање и 

задржавање неплаћених добровљних давалаца крви, а 

појединачни циљ је едукација волонтера Црвеног крста, 

дугорочна кампања за подизање свести о култури добровољног 

давања крви и промовисање добровољног давалаштва, као и 

неговање пажње и захвалности према добровољним даваоцима 

крви и сарадницима-волонтерима Црвеног крста.   

Црвени крст Свилајнац носилац је активности и организатор је 

акција добровољног давалаштва крви на подручју наше Општине,  

које се спроводе у сарадњи са Заводом за трансфузију крви из 

Ниша. Све акције Црвеног крста Свилајнац у овој области 

одвијају се континуирано и усмерене су у правцу прикупљања и 

обнављања резерви крви и продуката од крви за потребе 

пацијената са подручја Општине Свилајнац.  

 

 
 

     У задњих неколико година Црвени крст Свилајнац постиже 

веома добре резултате у акцијама добровољног давања крви. У 

општини Свилајнац  у 2018. години прикупљено је 878  јединица 

крви или  3,73%  успешности у односу на укупан број становника 

општине Свилајнац, што је један од бољих резултата у историји 

добровољног давалаштва крви у општини Свилајнац. Ово  је 

изузетан резултат упркос ниском износу средстава које Црвени 

крст Свилајнац добија за рад у овој области од свих актера за ово 

јавно овлашћење. У организованим акцијама добровољног 

давања крви, у 2018. години крв је дало 718 особа према 

подацима Црвеног крста Свилајнац. 

     На основу планираних активности у области добровољног 

давалаштва крви у 2019. Години реализоваћемо 11 акција 

добровољног давања крви. У припреми и реализацији ових акција 

учествоваће је 35 волонтера који ће дати свој допринос у виду 

волонтерских сати за промоцију, регрутовање и задржавање 

добровољних давалаца крви као и припрему и организацију 

акција.  

 

Здравствена делатност    

 

      У складу са Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о 

јавном здрављу РС и Стратегијама о јавном здрављу, Стратегијом 

о контроли дувана, Стратегијом о здрављу младих, Стратегијом 

хроничних незаразних болести и другим документима,  Црвени 

крст Свилајнац у овој области  реализовао следеће активности: 

-  Светски дан здравља, 

-  Светски дан срца, 

-  Недеља Црвеног крста,  

-  Безбедност деце у саобраћају, 

-  Трка за срећније детињство, 

-  Друг другу, 

-  Весела болница, 

-  Контрола туберкулозе, 

-  Национални дан борбе против дуванског дима, 

-  Светски дан борбе против дуванског дима, 

-  Светски дан борбе против сиде, 

-  Квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и екологији“, 

-  Превенција ХИВ-а / АИДС-а и друге полно преносиве болести, 

-  Превенција наркоманије и других болести, 

-  Промоција здравих стилова живота... 

 

 
 

Све своје активности у здравстеној делатности, Црвени крст 

Свилајнац реализује са својим партнерима (Црвеним крстом  

Србије, Локалном управом општине Свилајнац, Домом здравља 

Свилајнац, Центром за социјални рад Свилајнац, основним и 

средњом школом на територији општине Свилајнац...). 

 

 

Прва помоћ     

      

 

      Циљ Црвеног крста Свилајнац у области прве помоћи је 

смањење последица несрећа у смислу спасавања живота и 

смањења последица повређивања, као и брига о људима у 
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локалној заједници у смислу очувања здравља, смањења броја 

несрећа и повређивањa. 

     Како нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

прописује обавезу, да кандидати за обуку за возаче морају да 

прођу и обуку из прве помоћи, за чије спровођење је овлашћен и 

Црвени крст, Црвени крст Свилајнац обезбедио је пет лекара, 

који су после успешно завршене обуке добили лиценце 

Министарства здравља Републике Србије за предаваче-

испитиваче из прве помоћи.  

 

 
       

Пошто је Црвени крст Свилајнац  испунио све услове у погледу 

просторија, опреме и стручног кадра, као и програм обуке и 

начина организовања и спровођења испита и издавања потврдa о 

положеном испиту, прописане Правилником Министарства 

здравља Републике Србије о ближим условима које морају да 

испуња вају Црвени крст Србије, односно здравствене установе 

за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита 

(„Сл. Гласник Републике Србије“, број 5/2011), 14. децембра 

2012. године Црвени крст Свилајнац добио је од Министарства 

здравља Републике Србије Решење, којим се утврђује да Црвени 

крст Свилајнац у погледу просторија, опреме и стручног кадра, 

испуњава прописане услове за вршење обуке из прве помоћи и 

организовање и спровођење испита. 

Што се тиче прве помоћи на територији општине Свилајнац 

Црвени крст Свилајнац ће вршити: 

 

-  Обуку Екипа Прве помоћи Црвеног крста Свилајнац 

-  Обуку чланова ОВТЈ 

-  Основну комерцијалну обуку за возаче и запослене, 

- Основну некомерцијалну обуку Прве помоћи за ученике     

  основних и средњих школа, 

-  Основну некомерцијалну обуку Прве помоћи  младих до 30 год, 

-  Основну некомерцијалну обуку Прве помоћи 30+, 

-  Обележавање светског дана Прве помоћи, 

-  Показне вежбе Прве помоћи, 

-  Формирање екипа Прве помоћи... 

 
 

Социјална делатност     

 

 

     Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст 

Свилајнац има за циљ да олакша људску патњу пружањем 

неопходне помоћи лицима у стању потребе и  у случајевима свих 

ванредних ситуација, развијањем солидарности  међу људима и 

организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и 

превентивним деловањем у области социјалне заштите. 

Све активности везане за ову област, одвијале су се у складу са 

програмском оријентацијом и принципима Црвеног крста. 

Црвени крст Србије и Општинска управа Свилајнац најважнији 

су партнери и главни финансијери Црвеног крста Свилајнац. 

Циљна група основних праваца деловања била је најугроженија 

категорија становништва, којој је Црвени крст Свилајнац 

директно или индиректно, у оквиру својих могућности пружао 

помоћ. 

 

Активности социјалне делатности на територији општине 

Свилајнац:  

- Народна кухиња за 330 корисника 

- Дистрибуција 300 породичних пакета хране, хигијене и брашна     

  обезбеђене од Националног друштва у 22 месне заједнице,  

-  Дистрибуција пакета за најугорженије из локаних извора, 

-  1. Октобар - Међународни дан старијих особа, 

- 15. Јун - Међународни дан дискриминације старијих особа, 

-  Сунчана јесен живота, 

-  Континуирана сабирна акција одеће, обуће. 

-  Недеља солидарности 14. – 21. септембра,  

-  Радни викенд на селу, 

-  Један пакетић – пун љубави, 

-  Пакет за новорођену бебу, 

-  Светки дан борбе против глади. 

 

 
 

Подмладак и омладина  

 

 

     Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Свилајнац 

заснива се на мотивацији деце и младих да се укључе у рад 

Црвеног крста, и да волонтерским радом дају допринос у 

реализацији програма, пројеката и подухвата које спроводи 

Црвени крст. Од укупног броја волонтера Црвеног крста више од 

60% чине млади волонтери узраста до 27 година. Млади 

волонтери се обучавају у Црвеном крсту, како би на адекватан и 

квалитетан начин каналисали своја хумана осећања и енергију ка 

конкретној акцији у смислу пружања помоћи угроженим 

грађанима, организацијом и реализацијом различитих програма, 

пројеката и подухвата од значаја за грађане Републике Србије.  

     Правилником о организовању и деловању младих у Црвеном 

крсту Свилајнац регулисан је начин организовања, облици 

деловања младих и њихово чланство у Црвеном крсту, њихова 

права и обавезе и обавезе организације Црвеног крста према  

њима. Едукација и ангажовање деце и младих која се спроводи у 

различитим областима деловања Црвеног крста Свилајнац 



 
 

          Свилајнац, 08.05.2019.године  
 

унапређује квалитет њиховог живота у смислу одрастања, развоја 

и сазревања.  

 

   Активности подмлатка и омладине Црвеног крста 

Свилајнац су: 

 Промоција здравих стилова живота, 

 Промоција хуманих вредности, 

 Регрутовање нових младих чланова, 

 Квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и 

екологији“, 

 Безбедност деце у саобраћају, 

 Трка за срећније детињство, 

 Светски дан борбе против ХИВ-а / АИДС-а, 

 Чланство у Црвеном крсту Свилајнац, 

 Месец борбе против болести зависности, 

 Полно преносиве болести, 

 Дифузија Црвеног крста, 

 Међународни дан волонтера, 

 Скупштина волонтера Црвеног крста Свилајнац, 

 Камп Црвеног крста, 

 Добровољно давање крви, 

 Дечја недеља, 

 Прва помоћ, 

 Деловање у несрећама, 

 Промоција хуманих вредности, 

 Међународни дан толеранције, 

 Семинари и обуке ... 
 

     Црвени крст Свилајнац ће наставити јачање организације 

Црвеног крста правовременим подмлађивањем кадрова у 

континуитету, неговањем духа пријатељства, солидарности, 

разумевања и поштовања различитости међу децом. 

 

 
 
 

Деловање у несрећама 

 

 

Основ за планирање активности чини Национална стартегија 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије 

и предлог Акционог плана за имплементацију Националне 

стратегије.  

     Општи циљ ове активности је достизање високог степена 

оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој 

области у свим саставним деловима Црвеног крста Свилајнац, 

обучености тимова, набавци опреме, као и припреми 

управљачких структура Црвеног крста Свилајнац за ефикасан и 

квалитетан одговор на несрећу. Све активности одвијаће се у 

складу са ближе дефинисаним задацима Црвеног крста у Закону о 

ванредним ситуацијама. 

     

 
 

Општи и специфични циљ програма: 

▪ Успешно одгворити у оквиру свог мандата на сваку 

природом или људским фактором изазвану несрећу; 

▪ Пружити адекватну помоћ угроженом становништву у 

санирању последица несрећа; 

▪ Унапређивати и одржати капацитете мреже Црвеног 

крста да у оквиру свог мандата одговори на природом и 

људским фактором проузроковане несреће на ефикасан 

и координисан начин да би умањиo број жртава и 

ублажила последице несреће, и да буде поуздан партнер 

другим структурама друштва, које су носиоци или се 

укључују у активности одговора на несреће у држави и у 

локалној заједници; 

 

▪ Јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста 

по највишим међународним стандардима, унапређивање  

механизама интерне и екстерне координације за 

ефикасан одговор на несреће свих организација Црвеног  

крста Србије, усмерен на извршавање задатака који 

произилазе из законом дефинисаног положаја и улоге 

Црвеног крста као организације која помаже државним 

органима у хуманитарној области, посебно у природом 

или људским фактором изазваним несрећама; 

▪ Унапређивање садржаја обучавања и методологије 

преношења знања и вештина из области деловања у 

несрећама.  
 

Служба тражења 
 

    Рад у овој области заснован је на обавезама које је наша земља 

преузела потписивањем Женевских конвенција 1949. године и 

допунских протокола 1977. године. На основу усвојене 

Стратегије успостављања породичних веза од 2008. до 2019. 

године Међународног Комитета Црвеног крста и других 

докумената везаних за спровођење ове Стратегије, приоритетни 

задаци Службе тражења у 2019. години су: 

 

Прихватање, покретање и рад на тражењу лица чији је 

нестанак везан за сукобе у претходној Југославији. 

 



 
 
                                                           Свилајнац, 06.02.2019.године 

   Активност Службе тражења Црвеног крста Свилајнац, одвијала 

се у складу са Планом рада и мандатом Службе са нагласком за 

тражењима и расветљавању судбина несталих лица које 

припадају категоријама са којима се Служба тражења није 

приоритетно бавила последњих година, а то су тражиоци азила, 

мигранти и жртве трафикинга. 

 

   Црвени крст Свилајнац у оквиру делатности Службе тражења, 

обележиће и Међународни дан толеранције и спроводиће 

Програм борбе против Трговине људима где је циљ одговор на 

потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине 

људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање 

људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији 

Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине 

људима. 
 

 

Ширење знања о Међународном хуманитарном 

праву и основним принципима Међународних 

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца – 

ДИФУЗИЈА  

 

 

      Црвени крст Србије је признат као водећа хуманитарна 

организација у Србији, и референтни чинилац када је у питању 

промоција и ширење знања о међународном хуманитарном праву, 

како би у случају потребе лако могао да стигне до жртава несрећа 

које може да изазове људски фактор или природне непогоде, и 

укаже им помоћ.  

 

 
 

      Обавеза Црвеног крста Свилајнац да шири знање о основним 

принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и 

међународног хуманитарног права,  јасно је наведена у Статуту и 

Закону о Црвеном крсту Србије.       

 

      Мисија у овој области је да  Црвени крст Свилајнац одржава и 

изграђује већ постојеће капацитете да би ефикасно могао да 

прикаже у позитивном светлу Национално друштво, као и његов 

мандат, улогу у заједници и активности, како би у целости 

обезбедио неопходну подршку јавности. 

 
 

МИСИЈА 

 

Мисија националног друштва је да олакшава људску патњу, са 

задацима да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних 

сукоба, природних, еколошких или других несрећа, спашава 

угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном 

хуманитарном праву, да превентивно  делује и просвећује грађане  

у области здравствене и социјалне заштите и унапређује 

хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања потреба, 

пружа социјалну заштиту и збрињавање. 

 

Служба за информисање 

 

     Позитивна слика Црвеног крста Свилајнац у јавности ствара 

могућност да Црвени крст Свилајнац, са осталим чиниоцима 

друштва, а посебно донаторима, уз ангажовање великог броја 

волонтера, помогне већем броју угрожених грађана. Анимирањем 

јавности да се укључи у поједине акције Црвеног крста развија се 

осећај солидарности и хуманости у широј заједници чиме Црвени 

крст Свилајнац реализује своју обавезу развоја волонтерског рада 

(члан 9. тачка 6. Закона о Црвеном крсту Србије).     

 

            Са оваквом праксом Црвени крст Свилајнац наставиће и у 

наредном периоду, на задовољство свих који прате рад Црвеног 

крста. Са задовољством се може истаћи наклоност и жеља јавних 

медија да се укључе у активности Црвеног крста Свилајнац и 

својим извештавањем и сами, на известан начин, постану актери 

тих активности. 

 

    WEB cајт Црвеног крста Свилајнац, www.cksvilajnac.rs  , 

редовно се  ажурира као и информативна фејсбук страница 

Црвеног крста Свилајнац. 

     На основу наведених реализованих активности Црвеног крста 

Свилајнац, може се констатовати да извештај једне хуманитарне 

организације, као што је наша, увек остаје недоречен ма колико 

да су добри остварени резултати. За многе наше активности не 

постоји мерило да би се изразио степен пожртвовања у пружању 

неопходне помоћи унесрећенима, социјално угроженима, или 

болеснима којима је неопходна крв која живот значи. 

Управни одбор Црвеног крста Свилајнац, Секретар са радницима 

секретаријата, волонтерима, добровољним даваоцима крви и 

другим сарадницима, својим радом и ангажовањем, успешно су 

допринели да се све планиране активности и поверени задаци од 

стране Црвеног крста Србије, успешно реализују, чиме су уједно 

допринели да Црвени крст Свилајнац у потпуности оправда своје 

постојање и улогу у остваривању хуманитарне мисије. 

 

 

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/

