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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. 
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                               УВОД 
 

Црвени крст Свилајнац  у  2022. 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 2022. 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, 
-  Плановима акције Црвеног крста Свилајнац 

за период 2018. – 2022. година и 2022.- 2026. 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 2022. 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 2022. 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 је у 2022. години: 
            - предузимао значајне активности на очувању 
нивоа финансијских средстава    предвиђених у 
буџету за 2022. годину, 

- био 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, 

-  обезбедио велики број  донација, 
- реализовао скупове за запослене и 

волонтере који су део програмских активности. 
Активности Црвеног крста Свилајнац у 

2022.години нису биле 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 2021. годину, као и План рада Црвеног 
крста Свилајнац за 2022.годину, Финансијски план за 
2022. годину и редовно вршио правдање сваког 
прилива средстава било да је он из Општине 
Свилајнац, Црвеног крста Србије, НСЗ или других 
донатора. 

И у 2022. години Црвени крст Свилајнац 
реализовао је бројне активности у складу са својим 
планом рада и потребама у локалној средини и 
сарадњи са органима Општине Свилајнац.  

Црвени крст Свилајнац реализовао је 
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  
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МОТИВАЦИЈА ГРАЂАНА ЗА ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, 
Закон о трансфузиолошкој делатности, Закон о здравственој заштити.) 
 

У сарадњи са службама за трансфузију крви  Црвени крст Свилајнац је током 
године радио на обезбеђивању довољних количина безбедне крви за све пацијенте 
којима је она била потребна успешно се ангажујући у превенирању сезонских 
несташица крви посебно током летњег периода.  

Све активности су спроведене у сарадњи са трансфузиолошким службама у 
складу са потписаним Протоколом о сарадњи и сходно потписаном уговору са 
Министарством здравља. Протокол представља основ за међусобну квалитетну 
сарадњу и даје опис послова свих актера у процесу, подвлачи комплементарну улогу 
трансфузиолошких служби и Црвеног крста Србије и омогућава јасан опис послова у 
овој области. 

У општини Свилајнац у 2022. години прикупљено је 791 јединица крви, 109 
добровољнa даваoца је крв дало први пут, што је 96,46 % успешности у односу на план 
за 2022. годину. Ово  је изузетан резултат упркос свим недаћама које је изазвала 
инфекција корона вируса. Велики број добровољних давалаца крви је и сам био 
заражен COVIDOM 19, велики број добровољних давалаца крви је био у изолацији због 
контакта са другим оболелим лицима. Када узмемо у обзир све наведене информације 
резултат који је остварен у области добровољног давања крви у Свилајнцу је на 
иузузетно виском нивоу.  

У организованим акцијама добровољног давања крви, у 2022. години крв је дало 
729 особа према подацима Црвеног крста Свилајнац, од тог броја 109 први пут. 

У општини Свилајнац у организацији Црвеног крста Свилајнац током 2022. 
године реализовано је 10 акција добровољног давања крви. У припреми и реализацији 
ових акција учествовало је 50 волонтера који су одвојили 1.840 волонтерских сати за 
промоцију, регрутовање и задржавање добровољних давалаца крви као и припрему и 
организацију акција.  

Просечно, 12  волонтера је било задужено за 1 акцију добровољног давања крви 
и то преко 8 часова свог времена, мада је јасно да је већи број волонтера задужен за 
реализацију више акција у нашој средини. 

У 2022. години, Црвени крст Свилајнац донео је предлог плана акција давања 
крви које ће организовати Црвени крст Свилајнац са трансфузиолошким службама за 
2023. годину сходно потписаном Протоколу о сарадњи са трансфузиолошким 
службама, као и Закону о трансфузиолошкој делатности. Планови су усклађивани са 
Заводом за трансфузију крви Ниш и Црвеним крстом Србије.  

Софтвер у пословно финансијском систему Црвеног крста Србије и Црвеног 
крста Свилајнац креиран 2009. године на основу потребе за електронским вођењем 
евиденције у овој области редовно се ажурира и користи. Током неколико година 
коришћења софтвера, у организацији Црвеног крста Свилајнац настала је потреба да 
се изврше одређене измене и побољшања те је током извештајног периода 
интензивиран рад на побољшањима и изменама које би пратиле и промене у 
окружењу. Измене које су направљене треба да послуже у две сврхе: да Црвеном 
крсту Свилајнац омогуће да се ова област прати на дневном нивоу, као и да убрза и 
олакша рад организације Црвеног крста Свилајнац у уносу података у базу што 
представља предуслов за коришћење података.  
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У 2022. години одржане су 3 седнице комисије за добровољно давалаштво крви. 

Комисија за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Свилајнац редовно је 
разматрала питања за унапређење добровољног давалаштва крви. Чланови наше 
комисије су присуствовали свим акцијама које је организовао Црвени крст Свилајнац и 
активно учествовали у формирању места колекта, вођењу евиденције, попуњавању 
упитника, организацији захвалног оброка и анализи самих акција.         
 

Комисија за добровољно давалаштво крви разматрала је извештаје и планове за 
наредну годину, конкурс „Крв живот значи“ и нацрт Закона о трансфузијској медицини. 
Комуникација са члановима комисије одржавала се редовно  у зависности од тема које 
су биле значајне. 

 

       
 
                         Црвени крст Свилајнац организовао је 10 акција ДДК са Заводом за 
трансфузију крви Ниш и то: 
 
              23.03.2022.године, ТЕ Морава                                   24 давања         ТК Ниш 
              24.03.2022.године, Пољопривредна школа              61 давање         ТК Ниш  
              06.04.2022.године, ОШ Кушиљево                            34 давања         ТК Ниш 
              19.04.2022.године, Спортска хала                           120 давања         ТК Ниш 
              14.06.2022.године, Дом здравља Свилајнац            82 давања         ТК Ниш 
              11.08.2022.године, Средња школа Свилајнац        116 давања         ТК Ниш 
              20.09.2022.године, Центар за културу Свилајнац     82 давања         ТК Ниш 
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              03.11.2022.године, ОШ Кушиљево                             35 давања         ТК Ниш 
              16.11.2022.године, Пољопривредна школа              68 давања         ТК Ниш  
              22.12.2022.године, Дом здравља Свилајнац          107 давања         ТК Ниш 
 
                                                                            Укупно:        729  давања 
 
              У акцијама других општинских организација: 
 
                                                               Јагодина             4 давања 
                                                               Крагујевац          9 давања                                                                                                                
                                                               Београд              6 давања 
                                                                
                                                                     Укупно:        19 давања  
 
            У овлашћеним трансфузиолошким службама Институту за трансфузију крви 
Београд, Заводу за трансфузију крви ВМА, Заводу у оснивању за трансфузију крви 
Крагујевац и Заводу за трансфузију крви Нови Сад крв је дало 43 добровољна даваоца 
крви. 
 
Активности на спречавању сезонских несташица крви и промотивне акције 

У периоду од 1. јуна до 2. септембра реализована је летња кампања 
добровољног давања крви у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш. Акцијe 
добровољног давања крви организованe су 11.08.2022. године  и 22.09.2022. године у 
којима  је крв дало 178 добровољних даваоца крви.   

 
У периоду од 20. новембра 2022. године до 31. децембра 2022. године 

реализована је зимска кампања добровољног давања крви у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Ниш, са укупно 2 акције добровољног давања крви. Прикупљено је 
185 јединицa крви, а просечно по акцији 210 особе су дале крв.  

 
За чланове комисије ДДК Црвеног крста Свилајнац и добровољне даваоце крви 

који су били гости из других градова и Републике Српске а који су крв дали у акцији 
11.08.2022. године, организован je заједнички ручак са дружењем из средстава 
донатора и сопствених средстава Црвеног крста Свилајнац. 
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На основу дугогодишње сарадње, која датира још од 2007. године, добровољни 
даваоци крви Црвеног крста Свилајнац били су гости добровољним даваоцима крви 
Удружења добровољних давалаца крви ''Рудар'' из Угљевика у Угљевику, Репиблика 
Српска, у марту и октобру 2022. године и ту су на акцији добровољног давања крви, 
поред даривања драгоцене течности узели учешће у размени искустава са својим 
пријатељима и колегама добровољним даваоцима крви из Угљевика и других градова.. 

 

       
 

Светски дан давалаца крви -14. јун  
Црвени крст Свилајнац, обележио је Светски дан добровољних давалаца крви 

14.јун 2022. године, традиционалним уручивањем признања добровољним даваоцима 
крви у сали Дома здравља Свилајнац на акцији добровољног давања крви.. Признања 
су уручена за 5, 10, 20,35 и 50 добровољних давања крви. 
 

       
 
 
Под слоганом Светске здравствене организације “Хвала свим племенитим и 

хуманим људима“ упућена је захвалност даваоцима крви у име оних чије су животе 
спасли, добровољно дајући крв. Истовремено, на Тргу Стевана Синђелића  дружењем 
са суграђанима сви грађани су били позвани да дају крв а посебно они који до сада 
нису давали крв да то учине.  

 
Конкурс „Крв живот значи“ 

На конкурсу „Крв живот значи“, који је реализован у основним школама општине 
Свилајнац током марта и априла 2022. године учествовало је 1.600 ученика из 6 школе.  
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Победници су: 
 

Ликовни радови 
 
I-IV  разред основне школе 
-  Даница Никодијевић, 1. разред  О.Ш. “Стеван Синђелић“, Војска, Свилајнац 
-  Ања Асад , 4. разред  О.Ш. “ Стеван Синђелић“, Војска, Свилајнац 
-  Никола Шајатовић, 1. разред  О.Ш. “Стеван Синђелић“, Војска, Свилајнац 
 
II разред средње школе 
- Нина Мурџески,  2. разред  Средње школе Свилајнац 
 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ –  ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И БОРБА ПРОТИВ 
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3.члан 9. 
тачка 7, члан 13,14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, 
Закон о јавном здрављу члан 7.) 
 

Основни циљ Црвеног крста Свилајнац у области јавног здравља је подизање 
свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности 
превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и 
социјално угрожене особе). 

 
У својим активностима Црвени крст Свилајнац посебну пажњу посвећује 

едукацији становништва на тему упражњавaња здравих стилова живота са посебним 
нагласком на значај здраве исхране, редовне физичке активности, престанком пушења 
и конзумирања алкохола и психоактивних супстанци, као и истицањем потребе за 
редовним лекарским систематским прегледима, ове активности свакако могу утицати 
на смањење инциденце од хроничних незаразних болести које су водећи узрок 
смртности у Републици Србији.  

Црвени крст Свилајнац такође ради на подизању свести грађана о штетности и 
злоупотреби психоактивних супстанци. Превенција болести зависности међу младима 
један је од важних циљева Црвеног крста Свилајнац који се спроводи кроз превентивно 
едукативне садржаје. 

Ови циљеви су између осталог у складу са дефиницијом здравља Светске 
здравствене организације (СЗО), кoja каже да је здравље "стање потпуног физичког, 
менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести и онеспособљености".  

    Црвени крст Свилајнац у оквиру својих редовних здравствено-превентивних 
активности и ове године је обележио:  

 
○ Национални дан без дуванског дима 31. јануар  

 Поводом обележавања Националног дана без дуванског дима, 31.01.2022. 
године  Црвени крст Свилајнац организовао је низ активности са младим 
волонтерима, а све са циљем да се јавности скрене пажња на штетност дуванског 
дима под слоганом ”365 дана без дувана”.  
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Акценат овогодишње кампање стављен је превасходно на штетан утицај 

дуванског дима по здравље деце и младих. Циљ нам је био да се ова тема којом се 
бавимо само у данима када се обележавају Национални и Светски дан борбе 
против  дуванског  дима  презентује током  целе  године и да се врши  указивање на  
све штетне ефекте дуванског дима кроз све едукативне активности које ради 
Црвени крст Свилајнац током целе године. 
 

○ Светски дан борбе против туберкулозе обележава се 24. марта у знак сећања 
на Роберта Коха, који је тога дана 1882. године открио бацил који изазива туберкулозу, 
што је отворило пут дијагностици и лечењу ове болести. Србија спада међу земље са 
ниском стопом обољевања од туберкулозе, али ће здравствени систем морати да 
уложи велике напоре да одржи добре резултате, имајући у виду да се свет суочава са 
новим изазовима ове болести, који су постали отпорни на најчешће коришћене лекове. 

Црвени крст Свилајнац обележио је Светски дан борбе против туберкулозе 
предавањем за ученике Основне школе “Јован Јовановић Змај“. Свeтскa здрaвствeнa 
oргaнизaциja je прoглaсилa 24. мaрт Свeтским дaнoм бoрбe прoтив тубeркулoзe кaкo би 
упoзoрилa нa вaжнoст прeвнциje тe бoлeсти, oд кoje у свeту умирe измeђу три и чeтири 
милиoнa људи. Нaмeрa je дa сe скрeнe пaжњa jaвнoсти дa сe и дaнaс тубeркулoзa 
jaвљa eпидeмиjски у вeћeм дeлу свeтa. Крajeм 19. вeкa oд тубeркулoзe je умирao свaки 
сeдми стaнoвник СAД и Eврoпe. A, oндa 24. мaртa 1882. гoдинe др Рoбeрт Кoх je 
oбjaвиo свoje oткрићe: бaцил тубeркулoзe, Myцoбaцтeриум тубeрцулoсис.У тo врeмe,  

 

         
 

http://m.cksvilajnac.rs/2018/04/DSC_0313.jpg
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oвo je прeдстaвљaлo нajзнaчajниjи кoрaк у кoнтрoли eпидeмиje и сузбиjaњу oвe, тaдa 
вeoмa смртoнoснe бoлeсти. Teк 1946. гoдинe je oмoгућeнo aдeквaтнo лeчeњe oткрићeм 
aнтибиoтикa. 

 
   Млади волонтери су делили лифлете у најпрометнијим улицама у Свилајнцу,  

ромским насељима ''Бурдуш мала'' и ''Полој''. Запослени у Црвеном крсту су посетили 
све пунктове за дистрибуцију народне кухиње, разговарали са корисницима и 
поделили пропагандни материјал везан за ТБЦ. 

 
○  Светски дан здравља -7. април обележен је и ове године али сада под слоганом 
''наша планета, наше здравље – очистимо наш ваздух, воду и храну''. Здравље је на 
првом месту. Брига о нашим најмлађим нараштајима је наш приоритет. Црвени крст 
Свилајнац одржао је низ радионица у Основној школи “Стеван Синђелић“ издвојено 
одељење у Мачевцу поводом Светског дана здравља. Усред пандемије, загађења 
планете и све већег броја болести попут рака, астме и болести срца, Светска 
здравствена организација (СЗО) овогодишњи Светски дан здравља обележава 
усмеравањем глобалне пажње на хитне акције које је потребно предузети да би људи 
и планета били здрави и да се окренемо ка стварању друштава која су фокусирана на 
благостање. 

         
 

○  Превенција насиља у школама  је један од најбитнијих задатака свих актера у 
васпитању и образовању деце. Црвени крст Свилајнац и у овој области даје свој 
допринос тако да je током 2022. године организовао читaв низ рaдиoницa нa тeму 
промоција хуманих вредности сa учeницимa оснoвних шкoла у општини Свилајнац. 
Рaдиoницe су oргaнизoвaнe у oквиру прoгрaмa „Прoмoциja хумaних врeднoсти“ кojи 
oргaнизaциja Црвeнoг крстa Свилајнац реализује у сарадњи са Црвеним крстом Србије. 
Једна од тема у оквиру овог програма је и Ненасилно решавање конфликата.Тим 
поводом Црвени крст Свилајнац и Основна школа “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева, 1. 
децембра 2022. године у Дому културе у Кушиљево организовали су пројекцију филма 
“Не газите туђе снове“ Црвеног крста Србије, који на један примерен начин приказује 
деци, ученицима и родитељима шта може да проузрокује насиље и које су последице. 
После приказивања филма волонтери Црвеног крста представили су наставницима и 
ученицима свих седам Модула програма “ Промоција хуманих вредности“ и то: 

(1) толеранција,  

(2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем,  



 11 

(3) лични и културални идентитет и поштовање различитости,  
(4) превазилажење дискриминације и стигматизације,  
(5) родна равноправност,  
(6) дечја права,  
(7) превенција насиља путем електронских медија.  

 

      
 
○ Црвени крст Свилајнац у сарадњи са ПУ ''Дечја радост'' одржао је  дан здравља и 

хумности у Предшколској установи “Дечја радост“ у Кушиљеву у четвртак, 14.04.2022. 
године, у Кишиљеву је одржан дан здравља и хуманости у Предшколској установи 
“Дечја радост“ Свилајнац, одељење у Кушиљеву. Дан здравља и хуманости 
реализовали су Црвени крст Свилајнац и Предшколска установа “Дечја радост“ из 
Свилајнца и волонтери Црвеног крста Свилајнац. 
 

      
 

Малишани из Прдешколске установе “Дечја радост“ у Кушиљеву имали су прилику да 
науче нешто више о здрављу, здравој исхрани, болестима прљавих руку и 
опасностима које им прете, ако не брину о себи и о свом здрављу, затим о 
опасностима  које их вребају у оквиру трговине људима. Поред тога са малишанима су 
били волонтери Црвеног крста Свилајнац из Свилајнца и Кушиљева који си у игри и 
забави са нашим најмлађим суграђанима провели један радни дан, током ког су се са 
њима играли и причали о хумоности и другарству.  
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○ Сваке године Црвени крст Свилајнац велику пажњу поклања превенцији и едукацији 
у области борбе против СИДЕ. Црвeни крст Свилајнац oргaнизoвao je прeдaвaњe зa 
старије разреде основне школе нa тeму ХИВ-a и AИДС-a, штo je jeднa oд прoгрaмских 
aктивнoсти кojимa наша oргaнизaциja Црвеног крста Свилајнац прeвeнтивнo дeлуje нa 
млaдe људe у циљу усвajaњa здрaвих стилoвa живoтa, прeпoзнaвaњa ризичних oбликa 
пoнaшaњa и рaзвиjaњa живoтних вeштинa вaжних зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa 
млaдих. Oвoгa путa предавање је организовано за ученике седмог и осмог разреда 
Основне школе “Вожд Карађорђе” . Ово је једно у низу предања која ће Црвени крст 
Свилајнац наставити у свим школама општине Свилајнац. Дaнaс млади мнoгo бржe 
сaзрeвajу и мнoгo бржe живe, свe би дa прoбajу, oвo су им дрaгoцeнe инфoрмaциje кaкo 
дa сaчувajу првo сeбe, a oндa и другe и дa кaсниje имajу jeдaн квaлитeтaн живoт и jeдну 
бригу мaњe. Oпштинскa oргaнизaциja Црвeнoг крстa Свилајнаци oвaj пут зa прeдaвaчa 
нa тeму ХИВ-a и AИДС-a aнгaжoвaлa је свoг дугoгoдишњу сaрaдника, доктора 
Векослава Зајића.  

          
 
У сарадњи са својим партнерима на националном и локалном нивоу Црвени крст 
Свилајнац обележава 1. децембар Светски дан борбе против ХИВ-а. Светски дан 
борбе против ХИВ-а окупља људе широм света са циљем подизања свести јавности у 
вези са ХИВ инфекцијом и демонстрира међународну солидарност.  
Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, је прилика да се искористи снага 
социјалне промене, при чему се у први план стављају појединци са циљем 
попуњавања препознатих мањкавости у одговору на ХИВ/АИДС, посебно у области 
превенције међу особама под повећаним ризиком. У Црвеном крсту Свилајнац 
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обележен је овај датум емитовањем едукативног филма ''Дечко који се стидео'' на 
локалној телевизији, кроз радионице и предавања али и кроз медијску кампању која је 
имала за циљ подизање свести јавности о значају превенције.  
      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. 

○ Током 2022. године посветили смо доста пажње превенцији болести зависности и 
промоцији здравих стилова живота. Организација Црвеног крста Свилајнац 
традиционално је организовала различите активности у сарадњи са школама, а у циљу 
едукације и подизања свести деце и младих о здравим стиловима живота и правилној 
исхрани. 

 
Црвени крст Свилајнац, организовао је предавање за ученике основне школе 

''Бранко Радичевић'' издвојено одељење у Роћевцу  21. априла 2022. године. 
 

      
 
Реализовано предавање Црвени крст Свилајнац реализовао је на тему ''Болести 
прљавих руку''. Брига о нашим најмлађим нараштајима је наш приоритет. Поред 
предавања о хигијени руку, предмета које користимо приликом исхране и намирница 
које једемо Црвени крст Свилајнац, 21.04.2022 године одржао је низ других радионица 
радионица у Основној школи “Бранко Радичевић“ Седларе, издвојено одељење у 
Роћевцу које су биле посвећене Борби против трговине људима и толеранцији. 
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     ○ Црвени крст Свилајнац обележио је 31. мaj – Светски дан без дуванског  

Сваке године, 31. маја, обележава се Светски дан без дуванског дима како би се 
подигла свест јавности о разорним здравственим, друштвеним и економским 
последицама пушења и појачали напори који би резултирали престанком пушења. 
Светска здравствена организација (СЗО) 31. маја 2022. године спроводи глобалну 
кампању за светски дан без дуванског дима „ДУВАН: ПРЕТЊА НАШОЈ ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ“.  

Кампања има за циљ да подигне свест јавности о утицају дувана на животну средину – 
од узгоја, производње, дистрибуције и отпада. Кампања ће такође имати за циљ да 
разоткрије напоре дуванске индустрије да „озелени” своју репутацију и производе, тако 
што ће се пласирати као еколошки прихватљиви. 

      
 
     ○ Црвени крст Свилајнац обележио је 26. јун – Међународни дан борбе против 
злоупотребе и незаконите трговине дрогама. Црвени крст Свилајанц овај дан 
обележио је предавањем за младе чија је тема била управо превенција наркоманије. 
Предавање је реализовано у сарадњи са Основном школом “Стеван Синђелић“ из 
Војске и школским психологом Александром Миладиновић. Дрога има моћ да одузме 
све добре ствари које имамо у својим животима, а на крају може нам одузети и сам 
наш живот. Не дозволите да се то догоди!  
 

      
 
 
Обележавање овог дана је израз одлучности да се ојача деловање и сарадња у 
активностима усмереним на сузбијање злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан 
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обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за подизање 
свести о последицама употребе дрога по друштво и за активан однос у сузбијању 
проблема злоупотребе дрога. Подршку у обележавању ове кампање пружају бројни 
појединци, организације и институције широм света. 
 
      ○ Црвени крст Свилајнац обележио је “Светски дaн срцa” 29.09.2022. године 

Црвeни крст Свилајнац oбeлeжиo je „Свeтски дaн срцa“ 29.09.2022.гoдинe, у сaрaдњи 
сa Домом здравља Свилајнац пoд слoгaнoм „Свим срцeм зa свa срцa”.  
Tим пoвoдoм зa све заинтересоване мештане Месне заједнице Луковица oргaнизoвaни 
су прeвeнтивни прeглeди гдe су наши суграђани имали прилику да уз сaвeтe 
патронажне службе Дома здравља Свилајнац извршe кoнтрoлу крвнoг притискa, 
шeћeрa у крви, телесну тежину. Пoдeлoм прoмoтивнoг мaтeриjaлa (прeвeнциje 
пoвишeнoг крвнoг притискa , диjaбeтeсa, нaчин исхрaнe кoд oвих бoлeсти и сл.) 
вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац су искoристили прилику дa сугрaђaнимa скрeну 
пaжњу нa фaктoрe ризикa зa нaстaнaк бoлeсти срцa и крвних судoвa. 

      
 
     ○ Црвени крст Свилајнац је 09.10.2022. године, заједно са Спортско-атлетским  
удружењем “Дуге стазе“ из Свилајнца организовао сусрет младих волонтера и чланова 
овог клуба на коме је истакнут значај физичке активности на здравље и опште стање 
људског организма.  Наше здравље је стање потпуног физичког, психичког  и 
социјалног благостања, а не  само одсуство болести. Савремена наука квантитативно 
дефинише здравље као суму „резервних капацитета“ основних функционалних 
система.  

       



 16 

У том смислу треба да размислимо да ли  својим начином живота само трошимо  и 
смањујемо резерве здравља и да ли  довољно чинимо да очувамо и унапредимо своје 
здравље.  
 

     ○ Црвени крст Свилајнац реализовао је предавања на тему “Болести прљавих руку“ у 

Основној школи “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву  за ученике првог разреда основне 
школе. Предавање са презентацијом одржала је едуковани волонтер Црвеног крста 
Свилајнац Нађа Зајић. Ово предавање је специфично по томе што је Црвени крст 
Свилајнац по први пут у област здравствено превентивног рада укључио младе 
волонтере који су после завршене едукације самостално реализовали радионицу на 
тему Болести прљавих руку. 

        
 

РАДНИ ВИКЕНД НА СЕЛУ - РОАНДА 

Црвени крст Свилајнац у сарадњи са Домом здравља Свилајнац и Основном 
организацијом Црвеног крста у Роанди, 18.04.2022.године реализовао је акцију “Радни 
викенд на селу“. У овој акцији мештани Роанде  имали су могућност да изврше преглед 
крвног притиска, нивоа шећера у крви, проверу телесне тежине као и проверу слуха 
високо професионалним апаратима. Поред ових прегледа мештани су добили и 
одређене савете лекара. Поред прегледа активисти Црвеног крста обишли су старе 
мештане Роанде и новорођене бебе. Социјално угрожена лица од Црвеног крста 
Свилајнац су добила пакете хране. 
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ШКОЛИ У ПОХОДЕ - ГЛОЖАНЕ 

       Црвени крст Свилајнац, у среду, 04.05.2022. године био је гост основне школе “Јован 
Јовановић Змај “ у Гложану. У радној атмосфери запослени и волонтери Црвеног крста 
Свилајнац реализовали су низ радионица са ученицима ове школе. Једну радионицу 
из Програма Промоција хуманих вредности реализовао је Драган Милојевић, учитељ 
ове школе, који је и сам дугогодишњи волонтер Црвеног крста Свилајнац и едукатор за 
програм Промоција хуманих вредности. 
 

       

ШКОЛИ У ПОХОДЕ - ГРАБОВАЦ 

12 маја 2022. године волонтери Црвеног крста Свилајнац, и током Недеље Црвеног крста 
наставили су да обилазе издвојена одељења ОШ “Ј.Ј. Змај“ Свилајнац. Дана 12.05.2022. 
године били смо гости у издвојеном одељењу ове школе у Грабовцу где су волонтери 
Црвеног крста Свилајнац реализовали радионице Програма “Промоција хуманих 
вредности“. 

 
 

 

       

ШКОЛИ У ПОХОДЕ – БРЕСЈЕ 
 
Црвени крст Свилајнац, 13.05.2022. године уз подршку Црвеног крста Србије 
реализовао је ПХВ активности у Основној школи “Стеван Синђелић“ Војска, издвојено 
одељење у Бресју. Програм је реализован за групу од 2  ученика. Са групом су радила 

https://cksvilajnac.rs/skoli-u-pohode-3/
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5 едукована млада волонтера и реализована је по једна радионица сваког od 7 
Модула. 

       

ШКОЛИ У ПОХОДЕ – МАЧЕВАЦ 
 
Волонтери Црвеног крста Свилајнац, током априла, маја и јуна месеца 2022. године 
посетиће сва издвојена одељења Основних школа општине Свилајнац и реализоваће 
активности које Црвени крст Свилајнац иначе реализује током године. Прва у низу била 
је школа “Стеван Синђелић“ из Војске. 
 

       

ШКОЛИ У ПОХОДЕ – РОЋЕВАЦ 
 
Волонтери и запослени Црвеног крста Свилајнац, 21.04.2022. године били су гости 
основне школе “Бранко Радичевић“ Седларе, издвојено одељење Роћевац. 
Реализоване су различите радионице са здравственом и хуманитарном тематиком, као 
и радионице из области заштите деце од трговине људима. Захваљујемо се на 
гостопримству и сарадњи ученицима, директору и свим запосленима у овој просветној 
установи. 
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ШКОЛИ У ПОХОДЕ – ТРОПОЊЕ 
 
Волонтери и запослени Црвеног крста Свилајнац, 02.06.2022. године били су гости 
основне школе “Бранко Радичевић“ Седларе, издвојено одељење Тропоње. Том 
приликом реализовано је предавање за ученике разредне наставе на тему Борба 
против трговине љидима. Захваљујемо се на гостопримству и сарадњи ученицима, 
директору и свим запосленима у овој просветној установи. 
 

       

    Радионице за децу кориснике саветодавно терапијског рада Центра за бригу о 
породици из Свилајнца 

Центар за бригу о породици Свилајнац и Црвени крст Свилајнац реализовали су 
19.07.2022. године интерактивне радионице за децу кориснике саветодавно терапијског 
рада Центра за бригу о породици из Свилајнца. Како је и сама директорка Центра за 
бригу о породици, Ирена Милошевић истакла ово је изванредан пример добре 
сарадње који имају Црвени крст и Центар за бригу о породици. 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац су провели једно дивно преподне у Центру за 
бригу о породици , где су реализовали низ интерактивних радионица које су имале за 
циљ да се сва деца активирају, да се укључе у рад, да се осете једнако важним у групи 
и да се кроз ангажовање опусте и презентују своје вештине и умећа. Све радионице су 
тако конципиране да се кроз игру и забаву свако представи и укључи у њихову 
релизацију. У раду су поред полазника Центра за бригу о породици и волонтера, 
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учествовали и васпитачи и запослени ове две установе. Црвени крст Свилајнац се 
захваљује Центру за бригу о породици на гостопримству. 

       

ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ И КОРОНА ВИРУС  У 2022. ГОДИНИ 

          Црвени крст Свилајнац је у 2022. години 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 
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.  

 

ПРВА ПОМОЋ  
 

 (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 7., тачка 2. и 3. члан 10., 
13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије,  члан 18. Закона о здравственој заштити, 
члан 15. Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 241. и 242. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима и члан 123. Закона о ванредним ситуацијама.) 

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста Свилајнац, која је у 
основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење и 
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 Црвеном крсту Свилајнац и граде препознатљивост организације Црвеног 
крста Свилајнац.  
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         У обуци становништва  општине Свилајнац из прве помоћи укључено је 6 
едукатора. 

   У области прве помоћи 2022. годину Црвени крст Свилајнац је обележио кроз 
неколико значајних активности и постигнућа у смислу унапређења рада Црвеног крста 
Свилајнац:  

- Обучено је 362 грађана Свилајнца у основним вештинама прве помоћи; 
- Обучено је 74 запослена лица у основним вештинама прве помоћи; 
- Обучено је 163 младих возача вештинама прве помоћи; 
- 20 младих волонтера је укључено у обуку и учествовало у екипама Прве помоћи 

на различитим манифестацијама у општини Свилајнац; 
- 75 младих обухваћено је едукацијом у трајању од два часа     
       

Обуке у првој помоћи  
 

У организацији Црвеног крста Свилајнац током 2022. године реализована  је 
обука за различите популационе категорије:   

- Додатном обуком у трајању од 6 часова било је обухваћено 23 ученика 
Основне школе ''Вожд Карађорђе'' из Кушиљева. Обука је реализована путем 
интерактивних предавања уз практичне демонстрације и увежбавање вештина прве 
помоћи.  

 

     
 
- Организована је обука за ученике средње Пољопривредне школе Свилајнац у 

амфитеатру Дома ученика Пољопривредне школе за 52 ученика. Обуци су поред 
ученика ове школе присуствовали и наставници.  
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- Основном едукацијом у трајању од два часа обухваћено је 18 ученика основних  

школа.  
- Од обучене деце, њих 12 су након обуке укључени у такмичења екипа прве 

помоћи Црвеног крста; 
 

Прва помоћ за кандидате за возаче 

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, вођење евиденције и издавање потврда 
о положеном испиту. Обука се спроводи у просторијама Црвеног крста Свилајнац, у 
Улици 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. У 2022. години 
Црвени крст Свилајнац организовао је 18 обука и обучио 163 лица и издао исто толико 
потврда о положеном испиту из прве помоћи за кандидата за возаче. 
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Прва помоћ за запослене 

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. На основу Закона о безбедности и 
здрављу на раду, Црвени крст Свилајнац реализује обуку Прве помоћи за све 
заинтересоване правне субјекте, њихова одговорна лица и запослене и то у два 
модула, основни у трајању од 6 часова и напредни у трајању од 12 часова. У 2022. 
години Црвени крст Свилајнац одржао је 15 обука и обучио 74 запослена лица и издао 
74 уверења о завршеној обуци и положеном испиту из прве помоћи за запослена лица. 

    

Активности на промоцији прве помоћи  
 
         Црвени крст Свилајнац ради на континуираној обуци волонтера и свих 
заинтересованих суграђана за пружање прве помоћи. Круна свих наших активности 
јесте реализација кампање Црвеног крста Србије „Живот у твојим рукама“, чија је прва 
едукација реализована у Свилајнцу. Кампања је посвећена практичним вештинама 
оживљавања  и примени аутоматског спољашњег дефибрилатора за спортске и 
здравствене раднике у спорту. Свако од нас може бити у прилици да му је потребна 
прва помоћ, али свако од нас, такође,  може да научи да пружи прву помоћ.  Прва 
помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за 
потребе других људи.  
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Прва помоћ спашава живот. Да би сте неком пружили прву помоћ нису вам потребна 
медицинска средства и медицински материјал. Потребни су вам само знање и 
одважност да га примените у тренутку када је некоме потребно. Реализована је посета 
Основној школи  ''Стеван Синђелић'' у Војски, приликом које су волонтери Црвеног 
крста Свилајнац радили на упознавању наших најмлађих суграђана са основним 
елементима и правилима прве помоћи кроз игру и забаву.       

Ангажовање екипа прве помоћи на јавним манифестацијама  
 

Током 2022. године, Црвени крст Свилајнац је по позиву ангажовао екипе прве  
помоћи у обезбеђењу једног броја спортских манифестација и догађаја:  
- Током трке ''За срећније детињство'', Црвени крст Свилајнац је ангажовао обучене 

волонтере за пружање прве помоћи;  
 

        
 

- Екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац обезбеђивала је крос РТС-а у 
Основној школи ''Јован Јовановић Змај'' У Свилајнцу.  
 

        
 

- На позив Атлетског клуба ''Дуге стазе'' Црвени крст Свилајнац је обезбеђивао  
полумаратон у Свилaјнцу 09.10.2022. године. 
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- Екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац на манифестацији планинарског 
друштва ''Бељаница “Поздрав пролећу на Бељаници“- републичка акција планинара 
Бељаница 10.04.2022. године 

 

        
 

- Волонтери Црвеног крста Свилајнац на “ЕВИТА КУПУ“ 18 априла 2022 током целог 
дана били су присутни за време одржавања “Евита купа“ и учествовали у 
хуманитарној акцији хуманих људи из ГК “Евита“ Свилајнац, њихових пријатеља и 
гостију из других гимнастичких клубова из целе Србије. 

 

        
 

https://cksvilajnac.rs/volonteri-crvenog-krsta-svilajnac-na-evita-kupu/
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-    Волонтери прве помоћи Црвеног крста Свилајнац били су 07.10.2022. године на 
теренима ОШ “Јован Јовановић Змај“ Свилајнац на позив ове школе  поводом 
одржавања октобарских трка ученика школе ''Јован Јовановић Змај'' из Свилајнца.. 
 

     
 
- Волонтери Црвеног крста Свилајнац обезбеђивали су  манифестацију  – „Бељаница 
траил“ 04.09.2022. године на падинама планине Бељанице, у националном парку Јужни 
Кучај одржана је Планинска трка “1. Бељаница траил”. Стаза је била кружна, дужине 
скоро 18км, са укупним кумулативним успоном од 1220 Д+. Трчало се и кроз Лисине, 
преко водопада Велики бук па кроз грабову и четинарску шуму, кроз импозантне 
четинарске тунеле па преко гребена до највишег врха 1.339 м.н.в, а затим следи 
спуштање до циља. Црвени крст је на позив организатора овог догађаја са екипама 
прве помоћи Црвеног крста Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац био распоређен на 
стази како би евентуално пружио прву помоћ повређеним учесницима и такмичарима. 

Више информација о самој трци на линку https://www.trcanje.rs/trke/najave/beljanica-trail/ 

        
 
СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ 11.09. 2022. 

Црвени крст Свилајнац обележио је Светски дан прве помоћи. Црвени крст Свилајнац ради 

на континуираној обуци волонтера и свих заинтересованих суграђана за пружање прве 
помоћи. Као круна тих активности је демонстрација пружања прве помоћи за ученике 
основне школе “Вожд Карађорђе'' из Кушиљева 12.09.2022. године. 

https://www.trcanje.rs/trke/najave/beljanica-trail/
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Свако од нас може бити у прилици да му је потребна прва помоћ, али свако од нас, 
такође,  може да научи да пружи прву помоћ.  Прва помоћ је чин спасавања живота, 
али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи. 

        
 
СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије - члан 6, члан 7. тачка 1, члан 9. тачке 
1,4. и 6, члан 13, 14, 15. и 16. Закона) 
 

Црвени крст Свилајнац је у 2022. години у области социјалне делатности био 
усмерен на помоћ лицима у невољи кроз следеће акције и активности:     

 Програм  народних кухиња за 330 корисника  на четири пункта  

 Програм поделе 150 породичних пакета хране за социјално најугроженије 
породице у свим срединама општине Свилајнац  

 Програм поделе 330 пакета зa дeзинфeкциjу за кориснике народне кухиње 

 Програм поделе 170 породичних пакета хране за социјално најугроженије 
породице у свим срединама општине Свилајнац из средстава локалне 
самоуправе 

 Програм поделе 24 породична пакета хране за социјално угрожено 
становништво у кризним ситуацијама; 

 Aктивности у Месецу солидарности од 14. септембра до 17. октобра  

 Реализоване су сталне акције у Месецу солидарности: „Недеља солидарности“, 
“За сунчану јесен живота“ и „Солидарност на делу“,  обележен је 1. октобар – 
Светски дан старијих, 16. октобар – Светски дан хране и 17. октобар - 
Међународни дан борбе против глади; 

 Реализован је низ акција за прикупљање новчаних средстава за лечење тешко 
оболеле деце, као и за друга лица у којима су прикупљена новчана средства у 
износу од 1,881,247.00 динара. Прикупљена средства су уплаћена на рачун 
породица oбoлeлe дeцe  за лечење деце, као и другим корисницима који су се 
обраћали за помоћ; 

 За све уплате прилога из благајне Црвеног крста Свилајнац на рачун Црвеног 
крста Свилајнац и све налоге за пренос са Црвеног крста Свилајнац на рачуне 
породице или рачуне хуманитарних организација провизију је платио Црвени 
крст Свилајнац; 
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 Приказ акција прикупљања новчаних средстава и износи који су прикупљени: 
 
 

Р.БР. ЛOКAЦИJA/НAЗИВ AКЦИJE КOРИСНИК ИЗНOС 

1 РEВИJA-EВИTA 
СОЦИЈАЛНО  УГРОЖЕНО 
СТАНОВНИШТВО 5,040.00 

2 TУРНИР У ФУДБAЛУ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 29,400.00 

3 КAФE БAР ЛИБEРTE ДAВИД ПETРOВИЋ 1,725.00 

4 ПEКAРA ЛE ПOНС ПOРOДИЦA ПETРOВИЋ 8,987.00 

5 OСНOВНA ШКOЛA ДAВИД ПETРOВИЋ 6,800.00 

6 КAФE БAР ЛИБEРTE ДAВИД ПETРOВИЋ 6,650.00 

7 ПEЧEЊAРA ЗOКИ ДAВИД ПETРOВИЋ 4,250.00 

8 ФИЛИ MAРКET 
СОЦИЈАЛНО  УГРОЖЕНО 
СТАНОВНИШТВО 10,148.00 

9 ПOЉOПРИВРЕДНО -ВETEР. ШКOЛA ДAВИД ПETРOВИЋ 7,580.00 

10 OШ БРAНКO РAДИЧEВИЋ СEДЛAРE ДAВИД ПETРOВИЋ 35,650.00 

11 ПEЧEНJAРA ЗOКИ 2 ДAВИД ПETРOВИЋ 3,180.00 

12 ПEЧEНJAРA ЗOКИ 1 ДAВИД ПETРOВИЋ 10,060.00 

13 КAФE БAР ЛИБEРTE ДAВИД ПETРOВИЋ 10,830.00 

14 TУРНИР У ФУДБAЛУ ДAВИД ПETРOВИЋ 26,220.00 

15 TУРНИР У ФУДБAЛУ/КOTИЗAЦИJA ДAВИД ПETРOВИЋ 49,390.00 

16 ФEСTИВAЛ КOШAРКE ДAВИД ПETРOВИЋ 15,480.00 

17 ПРOMOЦИJA КУД СИНЂEЛИЋ ДAВИД ПETРOВИЋ 28,750.00 

18 OШ ВOЖД КAРAЂOРЂE КУШИЉEВO ДAВИД ПETРOВИЋ 12,710.00 

19 
OШ ВOЖД КAРAЂOРЂE/ 
ФOTOГРAФИСАЊЕ СА МЕДОМ ДAВИД ПETРOВИЋ 9,200.00 

20 
ДEЧJA РAДOСT/ФOTOГРAФИСАЊЕ  СA 
MEДOM/КУШИЉЕВО ДAВИД ПETРOВИЋ 10,300.00 

21 ДEЧJA РAДOСT/ФOTOГРAФ СA MEДOM СВ ДAВИД ПETРOВИЋ 66,010.00 

22 НAСTAВНИЦИ OСНOВНИХ ШКOЛA ДAВИД ПETРOВИЋ 12,020.00 

23 ХУMAНИTAРНO ВEЧE КУЛTУРE ДAВИД ПETРOВИЋ 65,594.00 

24 БAЗAР ДAВИД ПETРOВИЋ 170,060.00 

25 ВEЧE ФOЛКЛOРA ДAВИД ПETРOВИЋ 1,250.00 

26 ФEСTИВAЛ СИЛК ВAЛЛEY ДAВИД ПETРOВИЋ 600.00 

27 ФEСTИВAЛ СИЛК ВAЛЛEY ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 520.00 

28 ПEЧEЊAРA ЗOКИ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 7,081.00 

29 MOTO СКУП КРAЉEВИ СЛOБOДE ДAВИД ПETРOВИЋ 17,055.00 

30 MAНИФEСTAЦИJA"РAЗИГРAНО КOЛO" СOФИJA НEКИЋ 48,340.00 

31 EВИTA КУП ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 13,320.00 

32 ПOЉOПРИВРЕДНО -ВETEР. ШКOЛA ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 2,000.00 

33 ПEЧEЊAРA ЗOКИ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 7,628.00 

34 ФИЛИ MAРКET ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 5,548.00 

35 ВEЧE ПOEЗИJE/ЦEНTAР ЗA КУЛTУРУ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 12,400.00 

36 ЖУРКA  ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 89,590.00 

37 СРEДЊA ШКOЛA СВИЛAJНAЦ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 2,760.00 

38 БEЛE ПOКЛAДE ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 6,630.00 
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39 ЖУРКA У ЦEНTРУ ЗA КУЛTУРУ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 47,500.00 

40 ПOЉOПРИВРЕДНО -ВETEР. ШКOЛA ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 12,004.00 

41 БAСКET ФEСTИВAЛ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 76,030.00 

42 AУTO СКУП ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 136,080.00 

43 ЖУРКA У ПAРTИ КЛУБУ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 372,080.00 

44 TУРНИР У КOШAРЦИ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 43,960.00 

45 
TEРИTOРИJA ГРAДA СВИЛAJНЦA-
ПРИЛОЗИ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 126,262.00 

46 TУРНИР У ФУДБAЛУ ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 66,580.00 

47 TУРНИР ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 166,595.00 

48 TУРНИР У TEНИСУ ВAЛEРИJA TOДOРOВИЋ 13,400.00 

    УКУПНO: 1,881,247.00 

    
    

1  ДEНИС MИЛOВAНOВИЋ 1,237,368.00 

2  ДAВИД ПETРOВИЋ 580,351.00 

3  СOФИJA НEКИЋ 48,340.00 

4  ПOMOЋ  ДEЦИ 5,040.00 

5  
СОЦИЈАЛНО  УГРОЖЕНО 
СТАНОВНИШТВО 10,148.00 

    1,881,247.00 

 

 У акцији „Пакет за новорођену бебу“ организација Црвеног крста припремила је  
и дистрибуирала два беби пакете из локалних донација за бебе рођене у 
Недељи Црвеног крста од 8.-15. маја; 

 У акцији „Један пакетић много љубави“ обезбеђено је 130 новогодишњих 
поклона за децу социјално угрожених лица корисника народне кухиње; 

 У оквиру реализације Програма бриге о старијима у 2022. години било је 
обухваћено 54 старих лица. У оквиру програма за најугроженије кориснике су 
обезбеђени пакети хране.  
 
 Подршка најугроженијим грађанима  

 
Због тешке економске ситуације у земљи која је још више отежана пандемијом 

COVID 19 а на основу изражених локалних потреба Црвени крст Свилајнац реализује 
Програм Народних кухиња на 5 пункта у Свилајнцу за 330 социјално најугроженијих 
грађана, 12 месеци у години. 

Поред народне кухиње реализовали смо и Програм поделе породичних пакета 
хране за социјално најугроженије породице.  

Одговору на најосновније потребе најугроженијих грађана допринеле су и  
сабирне акције које је организовао Црвени крст Свилајнац: 

 Акција ''Солидарност на делу'' у којој је прикупљено 92.000,00 динара 

 Акција Трка ''За срећније детињство'' у којој је прикупљено 53.450,00 динара 

 Добровољни прилози у касици у ПТТ-у у којој је прикупљено 14.416,63 динара 

 Добровољни прилози у касицама Црвеног крста прикупљено је 10.148,00 динара  

 Добровољни прилози за лечење тешко оболеле деце прикупљени су у износу од 
1.881.247,00 динара  
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Програм  народних кухиња 
 
 Током 2022. године  континуирано се спроводио Програм народних кухиња свих 
12 месеци. Закључно са јулом 2022. године завршен је циклус реализације Програма 
народне кухиње за 2022. годину. У августу 2022.године  Програм је финансиран из 
локалних извора, делом из средстава локалне самоуправе а делом из донација које је 
обезбедио Црвени крст Свилајнац. Програм народне кухиње за 2022. годину реализује 
се од септембра 2022. године а намирнице су обезбеђене за 8 месеци рада Програма 
народне кухиње за 2022. годину, за исти број корисника, тако да и у том периоду имамо 
330 корисника народне кухиње.  
 

На основу Споразума о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања и Црвеног крста Србије, којим су дефинисана права и 
обавезе обе стране потписнице, а у вези реализације Програма народних кухиња, 
опредељена су средства за Програм народних кухиња за 8 месеци и то за набавку 10 
основних артикала хране. 

 

      
 

 У буџету Општине Свилајнац за 2022. годину била су предвиђена средства за 
реализацију овог пројекта у општини Свилајнац у износу од 1.300.000,00 динара. 
Средства се односе на припрему куваних оброка. 

 
За преостала 4 месеца Црвени крст Свилајнац уз помоћ Општине Свилајнац и уз 

помоћ једног броја донација обезбеђује намирнице које су неопходне за припрему 
куваних оброка. У буџету Општине Свилајнац за 2022. годину  била су предвиђена  
средства за набавку основних намирница  за реализацију пројекта Народних кухиња у 
износу од 324.000,00 динара. 

 
Програм народних кухиња реализован је 12 месеци у општини Свилајнац за 330 

корисника: 

 Обезбеђене су основне намирнице од Црвеног крста Србије за припрему 
куваних оброка у укупној количини од 12.045  килограма; 

 Обезбеђено је брашно од Црвеног крста Србије за припрему хлеба у 
укупној количини од 42.680 килограма; 

 Обезбеђене су додатне намирнице од Црвеног крста Србије у укупном 
износу од 45.000,00 динара; 

 Припремљено је и подељено укупно 82.830 куваних оброка народне  
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      кухиње. Оброци се припремају пет дана у недељи, дванаест месеци током  
      године ; 

 Обезбеђена су средства за дезинфекцију за све кориснике народне 
кухиње Црвеног крста Свилајнац. 

 Обезбеђена су и средства за дезинфекцију, заштитне маске и заштитне 
рукавице за све учеснике у ланцу припреме и поделе оброка народне 
кухиње Црвеног крста Свилајнац. 

 

       
 

Током 2022. године Програм народних кухиња Црвени крст Свилајнац је 
реализовао у највећој мери према планираној динамици уз повећане мере заштите и  
корисника и волонтера. Обзиром на природу Програма народних кухиња и сложеност 
посла, током реализације Црвени крст Свилајнац, на локалном нивоу, сусретао се са 
изазовима и потешкоћама које су се решавале у ходу а у складу са договорима свих 
укључених актера. Оно што се показало као слабост јесте потреба да се набави возило 
за дистрибуцију куваних оброка и та слабост је отклоњена током 2022. године 
набавком возила Fiat Doblo 1.6 multi jet. 
 
Програм породичних пакета хране и хигијене 
 

Споразумом о сарадњи између Црвеног крста Србије и МРЗБСП предвиђена је 
набавка породичних пакета хране, које чини 1 породични пакет хране и 5 кг брашна.  
 
Породични пакет је следећег садржаја.   
 

 
 
 
 
 
 

Црвени крст Свилајнац је за потребе социјално угроженог становништва 
општине Свилајнац обезбедио по 150 пакета хране. 
           Oдабир социјално најугроженијих породица у општини врше Центар за 
социјални рад Свилајнац, Удружења пензионера, Удружења особа са инвалидитетом и 
Црвени крст Свилајнац у зависности од специфичности сваке породице, а као 
оријентациони критеријуми су следеће категорије:  

 Брашно 5  кг  Тестенина 1 кг 

 Со 1 кг  Месне конзерве 3 ком 

 Пиринач  1 кг  Конзерве паштете  3 ком 

 Пасуљ 2 кг  Сардина конзерве 3 ком 
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 породице без прихода 

 самохрана  старачка домаћинства, 

 угрожене  породице из удаљених сеоских средина,  

 самохрани родитељи без примања, 

  породице у стању сталне потребе, а на граници остваривања права из   
 социјалне заштите,  

  породице које имају дете са сметњама у развоју или особу са     
 инвалидитетом и сл. 
 

Заједничке комисије су у складу са специфичним локалним потребама и стањем 
угрожености у својим срединама дефинисале додатне критеријуме према којима су 
формирани спискови корисника за дистрибуцију пакета хране.  

 
Пакети се пакују на бази потреба 4 члана породице, те се приликом расподеле 

пакета хране и хигијене води рачуна о броју чланова породице тако да самохрана 
старачка домаћинства добијају по један пакет хране, без обзира на број чланова, а да 
породице са више од 6 чланова добију по 2 пакета. Овде треба напоменути да  сваки 
пакет хране садржи и 5 килограма брашна. 

 

       
 
Закључно са 30. септембром 2022. године завршена је комплетна дистрибуција 

пакета најугроженијим породицама на територији општине Свилајнац јер је Локална  
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самоуправа општине Свилајнац обезбедила додатних 170 пакета хране како би свих 
320 породица корисника НСП на територији општине Свилајнац добило пакет хране. 
Подела је реализована у сарадњи са Центром за бригу о породици Свилајнац и 
Центром за социјални рад Свилајнац. После окончане дистрибуције достављен је  
комплетан извештај о реализацији. 

 

Породични пакети 

хране и хигијене 
2022 

Критеријуми према 

којима је вршен одабир 

корисника 

Број 

породица 

Број 

пакета 

 
Број 

појединаца 

Самохрана  старачка 
домаћинства 44 44 

 

53 
Породице на граници 
остваривања права на 
помоћ из соц. заштите  1 1 

 

1 
Угрoжeнe пoрoдицe бeз 
стaлних прихoдa 45 45 

 
83 

Вишечлане породице, 
породице са четворо и 
више деце 21 21 

 

104 
Породице које имају 
инвалида, тешко оболело 
лице 11 11 

 

23 
Самохрани родитељи без 
примања или у тешкој 
материјалној ситуацији 15 15 

 

20 
Вишечлане породице, 
породице са четворо и 
више деце 13 13 

 

20 
 Укупно:         150     150             316 
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Како би дистрибуирали пакете до свих угрожених породица и појединаца, у свим 
месним заједницама општине Свилајнац, организацији Црвеног крста Свилајнац 
помогли су многи волонтери.  Пакети су дистрибуирани у 22 насељена места. 

 
Подела пакета хране и хигијене из средстава солидарности 

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 активностима 
и акцијама за помоћ социјално најугроженијим  породицама 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.  

      
 
Обележавање Mесеца солидарности 

 Црвени крст Свилајнац обележио је Месец солидарности у оквиру кога су 
реализоване следеће активности: 

- трка „За срећније детињство“ (више информација наведено је у оквиру 
делатности  подмлатка и омладине); 

- обележен је 1. октобар - Светски дан старијих (више информација о 
обележавању наведено је у оквиру програма  бриге о старима); 

- сабирна акција „Солидарност на делу“, прикупљена средства су у току 
реализације акције подељена најугроженијим грађанима; 

-  у организацији Црвеног крста обележен је 16. октобар - Светски дан хране  и  
17. октобар - Светски дан борбе против сиромаштва. 

Спроведеним активностима у оквиру обележавања Месеца солидарости и у 
акцији ''Солидарност на делу'' прикупљено је 92.000,00 динара помоћи. Од 
прикупљених средстава набављени су пакети хране за најугроженија стара лица, 
новогодишњи пакетићи за 65 детета у акцији ''Један пакетић много љубави'' и средства 
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за једнократне новчане помоћи социјално најугроженијим породицама у износу од 
12.500,00 динара.  
 

      
  
          Црвени крст Свилајнац реализовао је велики број појединачних акција 
солодарности за прикупљање новчане помоћи за лечење болесне деце. За њихово 
лечење  обезбеђена су и уплаћена средства у износу од 1.881.247,00 динара а све то 
захваљујући људима добре воље.  

 
      16.октобар Светски дан хране и 17.октобар Светски дан борбе против 
сиромаштва 
 

      
 
 
           Поводом 16.октобра, Светског дана хране, Црвени крст Свилајнац је поред 
редовне  дистрибуције оброка Народне кухиње обезбедио и додатне намирнице за  
кориснике.  
 
          Међународни дан борбе против сиромаштва обележава се сваке године 17. 
октобра у целом свету, још од 1993. године. Генерална скупштина Уједињених нација 
одредила је тај дан за подизање свести о потреби искорењивања сиромаштва и беде у 
свим земљама, нарочито онима у развоју.  
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Традиционална акција „Један пакетић много љубави“  
 
         Реализује се у периоду од 15. децембра до 27. јануара наредне године. 
Захваљујући донаторима у овој акцији обезбедили смо средства и формирали 130 
новогодишња поклона и извршили поделу за децу социјално угрожених лица корисника 
Народне кухиње Црвеног крста Свилајнац.  

У овој години акцију ''Један пакетић много љубави'' помогли су Пољопривредна 
школа Свилајнац, Ђачки парламент Основне школе ''Јован Јовановић Змај''  и 
Ротаракт клуб из Београда.    

           Укупан број подељених новогодишњих пакетића за најугроженију децу кроз 

структуру Црвеног крста Свилајнац је 130 поклона. 

          Сарадници Црвеног крста Свилајнац прикупљају слаткише, намирнице и играчке 

и достављају нашем Црвеном крсту. Млади волонтери, ученици и запослени наше 

организације сортирају прикупљене намирнице и праве новогодишње пакетиће, а 

затим их дистрибуирају деци према унапред утврђеним критеријумима. Сваке године 

обрадујемо малишане из социјално-угрожених породица који живе на територији  

општине Свилајнац. Приликом поделе пакетића волонтери наше организације облаче 

костиме Деда Мраза  и праве занимљив програм за малишане како би им додатно 

измамили осмехе на лице, а у подели пакетића учествују и ученици и просветни 

радници који су донирали намирнице.  
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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 130 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 су деца поред 
новогодишњих поклона добила и гардеробу. Ову врсту помоћи добили су  малишани из 
социјално-угрожених категорија која живе на територији општине Свилајнац а 
корисници су програма Народних кухиња. Њих 65 је добило и пакетиће које је 
обезбедио Црвени крст Свилајнац. 

      

Традиционална акција „Пакет за новорођену бебу“ 
 

У Недељи Црвеног крста од 8.–15. маја реализована је акција „Пакет за 
новорођену бебу“. 

Ове године у оквиру расположивих могућности из локалних донација  Црвени 
крст Свилајнац обезбедио је пакете са беби козметиком и пеленама за сву децу која су 
рођена у Недељи Црвеног крста од 8.-15. маја 2022. године. У овој акцији 2022. године 
у периоду од  8.-15. маја 2022. године рођене су две бебе. 
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Програм бриге о старијима 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1, 4. и 7,члан 14. 
став 2) 
 

Активности су се одвијале и у складу са Стратегијом за смањење 
сиромаштва Републике Србије, Мадридским планом акције усвојеним на 
Министарској конференцији 2001. године, Леонском декларацијом усвојеном 
новембра 2007. године и Бечком декларацијом усвојеном у септембру 2012. године. 

У Програму бриге о старијима Црвени крст користи широке могућности за 
деловање. Разноврсне активности које Црвени крст Свилајнац спроводи су: 

- здравствено превентивне активности; 
- психосоцијална подршка; 
- различити видови помоћи у храни и хигијенским средствима;  
У току 2022. године реализован је општи циљ Програма подршке старијим 

особама:  Повећање здравствене и социјалне сигурности старијих особа. 
Компоненте програма: 
 

1. Да старије особе остану што дуже у свом окружењу, као и да се мотивишу да 
што дуже користе своје физичке и менталне потенцијале и на тај начин се 
умањује потреба за разним видовима институционалне помоћи старијим лицима; 

2. Јавно заговарање за смањење сиромаштва у старости и смањење 
дискриминације и насиља према старијим особама; 

3. Оснаживање старијих како би постали активни учесници живота у заједници и 
како би се повећала социјална укљученост ове добне групе; 

4. Оснаживање чланова породице (неформалних неговатеља) за пружање 
квалитетније бриге и неге старијих особа, тиме се смањује ризик од синдрома 
сагоревања код неформалних неговатеља. 
 
Реализоване су активности Бриге о старима за 54 лица кроз здравствено 

превентивне прегледе које пружају обучени професионалци, волонтери и сарадници  
 

       
 

             Црвени крст Свилајнац у  сарадњи са патронажном службом Дома здравља 
Свилајнац организује мерење крвног притиска за најстарије суграђане. Најстарији 
суграђани имају прилику да поред тога што провере своје сопствено здравље проведу 
један део времена у дружењу и размени искустава са својим пријатељима и да добију 
информације о начину рада и програма који реализује Црвени крст Свилајнац чији су  
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они потенцијални корисници или  је један број њих већ укључен у активности. Велики 
допринос овим нашим активностима даје и Удружење пензионера.  
 

У СУСРЕТ СЕЛУ - ЛУКОВИЦА 

Црвени крст Свилајнац, Основна организација Црвеног крста Луковица и Патронажна 
служба Дома здравља Свилајнац, сваког другог 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. 

 

        
 
 

15. јун-Међународни дан борбе против насиља над старијима 

            Црвени крст Свилајнац обележио је Међународни дан борбе против насиља над 
старијима – 15. јун тако што је посветио посебну пажњу најстаријој популацији 
здравствено превентивним прегледима и указивањем на опасностима и последицама 
које произилазе из насиља над старијима. 

Светски дан борбе против насиља над старијима обележава се од 2006. године на 
иницијативу Међународне мреже за спречавање насиља над старијима. У Србији се 
обележава већ од 2007. године на иницијативу Црвеног крста Србије, а у сарадњи 
цивилног и јавног сектора. Црвени крст Србије је био и међу оргаизацијама које су 
заговарале уношење овог датума у званични календар Уједињених нација и последњих 
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пет година он се обележава на глобалном нивоу уз учешће представника Црвеног 
крста Србије на овим догађајима. 

 

        
 

1. ОКТОБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА 

Црвени крст Свилајнац, традиционално, 1. октобра сваке године велику пажњу 
посвећује обележавању Међународног дана старијих особа, где се кроз различите 
активности даје допринос обележавању овог датума. Ове године, организације 
Црвеног крста Свиланац у сарадњи са Патронажном службом Дома здравља 
Свилајнац и уз учешће најстаријих мештана Радошина организовала је посету овој 
Месној заједници и дан посветила нашим најстаријим суграђанима из једног од 
најудаљенијих села у општини Свилајнац. Овај датум се обележава с циљем подршке 
старијим особама у нашем друштву, почев од чланова наших породица, до свих наших 
суграђана, где желимо да им ставимо до знања да су итекако важни и неопходни 
чланови у друштву, те да је још важније јачати и развијати тај статус, посебно кроз 
њихов однос са младима.  

        
 

САРАДЊА СА АСОЦИЈАЦИЈОМ France- Serbie 

Црвени крст Свилајнац успоставио је сарадњу са хуманитарном асоцијацијацијом 
France- Serbie из Француске. На иницијативу нашег сарадника Оливера Урошевића из 
Роанде 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 
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размењена су искуства и договорени даљи видови сарадње две хуманитарне 
организације. 

       
 
 
ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16.) 
 

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Свилајнац има за циљ да 
уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у 
систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне 
волонтерске ресурсе Црвеног крста Свилајнац за адекватан одговор на потребе 
грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима. 

 
 
Специфични циљеви програма су: 
 
1. Повећати толеранцију међу децом и младима у општини Свилајнац 

унапређивањем вештина комуникације и решавања сукоба мирним путем и 
подстицањем уважавања културолошких и етничких разлика кроз развој 
позитивног васпитног окружења заснованог на хуманитарним вредностима; 

2. Обезбедити довољан број компетентних младих волонтера за потребе Црвеног 
крста Свилајнац, како би се реализацијом програма, пројеката и подухвата 
Црвеног крста одговорило на потребе грађана који су угрожени социјалним, 
здравственим и економским чиниоцима; 

3. Обезбедити непрекидно подмлађивање волонтерских ресурса и омасовљавање 
чланства Црвеног крста Свилајнац, како би се обезбедио континуитет у раду и 
мобилисање волонтерских ресурса у ситуацијама које захтевају интензивно 
ангажовање организације. 

 
      Према ангажовању у активностима Црвеног крста Свилајнац, током 2022. године 
укупно 50 младих особа има статус младих волонтера Црвеног крста Свилајнац. Они 
су у оквиру Црвеног крста Свилајнац реализовали бројне активности у оквиру свих 
десет области рада Црвеног крста Свилајнац, при чему је евидентиран велики број  
сати волонтерског рада (у просеку, сваки млади волонтер Црвеног крста Свилајнац 
издвојио је месечно 12 сати од свог слободног времена за друштвено користан рад).  
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Програм "Промоција хуманих вредности" 
 
Програм Промоција хуманих вредности реализован је у Основним школама у 
Кушиљеву, Седлару и Свилајнцу у оквиру веома успешне и дугогодишње сарадње на 
програму Промоција хуманих вредности коју  Црвени крст Свилајнац има са  основним 
школама у општини Свилајнац. Циклусу реализације програма Промоција хуманих 
вредности у школама претходила је едукација нових младих волонтера за вршњачке 
едукаторе у програму ПХВ у Кушиљеву и Свилајнцу где је едуковано 28 младих 
волонтера за рад у оквиру Програма Промоција хуманих вредности. Они су едуковани 
да раде са ученицима нижих разреда основних школа.  

  

     
 

Црвени крст Свилајнац током 2022. године реализовао је осам циклуса радионица 
програма Промоција хуманих вредности и то 4 у Основној школи ''Јован Јовановић 
Змај'' у Свилајнцу, два у Основној школи ''Вожд Карађорђе'' у Кушиљеву и два у 
Основној школи ''Бранко Радичевић'' у Седлару. У 2022. години укупно је реализовано  
44 радионица у 8 група за 126 ученика 3. и 4. разреда основних школа у општини 
Свилајнац. Радионице су реализовала 22 млада едукатора Црвеног крста Свилајнац за 
Програм Промоција хуманих вредности. 
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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. 

 

     
 

Програм “Промоција хуманих вредности” је један од најзначајнијих пројеката Црвеног 
крста Свилајнац у раду са младима, а реализује се кроз вршњачку едукацију и 
интерактивни рад. Црвени крст Свилајнац уз помоћ Црвеног крста Србије за потребе  

     
 
програма „Промоција хуманих вредности“ поседује и адекватан едукативни материјал 
како за кориснике тако и за носиоце Програма, и то приручник „Промоција хуманих 
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вредности”, едукативни календар „За доброту сваки дан је добар дан” и за потребе 
овог програма едуковано је 10 младих волонтера који раде са децом.  

 Омладинска теренска јединица Црвеног крста Свилајнац 
 

Црвени крст Свилајнац организовао је рад младих волонтера кроз Омладинску 
теренску јединицу ''Мара Ресавкиња'' која окупља све младе волонтере који прихватају 
принципе Црвеног крста и Кодекс понашања волонтера у оквиру организације Црвеног 
крста. 
Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац одржали су редовну Скупштину 
омладинске теренске јединице 09. маја 2022. године. Основна тема рада Скупштине 
ОТЈ Црвеног крста Свилајнац била је ''Улога младих волонтера у активностима 
Црвеног крста''.  

 

     
       

У оквиру активности волонтера у раду Црвеног крста закључено је да је од немерљивог 
значаја њихово ангажовање за рад Црвеног крста али и да им то ангажовање много 
значи у начину размишљања, формирању њихове личности, у погледу на свет и 
друштво, а поред тога у Црвеном крсту добијају различите едукације и алате који им 
олакшавају даље школовање и усавршавање. 

 
На дан волонтера, 5. децембра у библиотеци Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' 
организован је пријем за волонтере. За све учеснике организован је културно забавни 
програм и пројекција филма ''Црвени крст Србије у слици и речи''. Млади волонтери су 
могли овом приликом да посете библиотеку и да погледају сва издања која библиотека 
поседује и да проведу дан у предивном амбијенту ове предивне установе.  
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Безбедност деце у саобраћају 
 

 У септембру месецу организација Црвеног крста Свилајнац реализовала је акцију 
Безбедност деце у саобраћају.  

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 128 ђака у општини Свилајнац, а у 
оквиру акције спроведене су следеће активности у сарадњи са  основним школама: 

o Предавања и радионице за децу ученике 1. разреда основне школе,  
o Подељено је 128 распореда часова са едукативним материјалом и 

апликацијама везаним за Безбедност деце у саобраћају. 
  

         
 

Трка "За срећније детињство" 
 

 У октобру месецу организација Црвеног крста Свилајнац организовала је акцију 
Трка "За срећније детињство" у којој је прикупљено укупно 53.450,00 динара. На 
основу предлога Управног одбора Црвеног крста Свилајнац сва средства су 
пренета основним и средњим школама општине Свилајнац на коришћење за 
унапређење стандарда ученика у тим школама.  

 У оквиру припремних активности, организација Црвеног крста Свилајнац требовала 
је укупно 800 стартних бројева од Црвеног крста Србије. Укупно је у акцији 
прикупљено  40.000,00 динара од самих стартних бројева.  

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 1.000 детета и младих у 6 школа, а 
трка је реализована у сарадњи са 24 млада волонтера.  
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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. 

        
 

Квиз “Шта знаш о Црвеном крсту“ 2022. 

Црвени крст Свилајнац, током маја месеца 2022. године, организовао је у сарадњи са 
Основним школама у Општини Свилајнац квиз “Шта знаш о Црвеном крсту“. На 
општинском такмичењу квиза “Шта знаш о Црвеном крсту“, учествовале су екипе 
састављене од ученика петог разреда. Право да имају своје представнике на квизу 
имале су све основне школе општине Свилајнац. У финалном сусрету који је одржан 
18.05.2022.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 
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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 Милан Алексић, ове године победник квиза “Шта знаш 
о Црвеном крсту“. 
 
Камп ОМЛАДИНЕ Црвеног крста Свилајнац  „РЕСАВА IV“ 

У oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац, у пeриoду oд 27. 
јула дo 29. јула 2022. гoдинe, oргaнизoвaн je кaмп зa вoлoнтeрe Црвeнoг крстa 
Свилајнац и Црвeнoг крстa Деспотовац на планини Бељаници у објекту Планинарског 
друштва “Бељаница“. Нa кaмпу је учествовао 20 вoлoнтeрa кojи су активни у 
организацији Црвеног крста. КАМП Црвеног крста „РЕСАВА“, сада је већ 
трaдициoнaлни кaмп Црвеног крста Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац. Кaмп су 
вoдили стручни сарадници и волонтери Црвеног крста Свилајнац и Деспотовац. 

        
 
Камп ПОДМЛАТКА Црвеног крста Свилајнац  „РЕСАВА V“ 

У oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац, у пeриoду oд 12. 
августа дo 14. августа 2022. гoдинe, oргaнизoвaн je кaмп зa вoлoнтeрe на планини 
Бељаници у објекту Планинарског друштва “Бељаница“. Кaмп je oкупиo 20 пoлaзникa 
из две oпштине. Кaмп су вoдили стручни сарадници, едукатори и волонтери Црвеног 
крста Свилајнац и Деспотовац. Пoрeд мeђусoбнoг дружeњa волонтери су имaли 
приликe дa сазнају нешто више о Настанку Црвеног крста, Знаку Црвеног крста, 
Принципима Црвеног крста, Међународном хуманитарном праву, упознали су се о 
активностима Црвеног крста везаним за Добровољно давалаштво крви, сазнали су 
нешто више о борби против трговине људима, борби против болести зависности, 
промоцији хуманих вредности, међусобна такмичења у играма које су посебно 
осмишљени како би промовисале знања о Црвеном крсту, као и промоција и едукација 
на вештини комуникације, анализа правилника о деловању младих, тимски рад и 
упознавање са Етичким кодексом за волонтере и запослене, а посебна пажња је 
усмерена на промоцији и деловању на програму прве помоћи где смо велику помоћ 
имали од наше пријатељице и лиценцираног едукатора на програму Марије Брадић. 
Захваљујемо се ПД „Бељаница“, спонзорима, донаторима, едукаторима, предавачима 
који су својим учешћем и великим доприносом помогли организацију волонтерског 
кампа Црвеног крста Кроз кампове и кроз волонтирање помажемо другима, али и 
указујемо на проблеме и потребе око нас, а такође изграђујемо и осећај 
солидарности.У Црвеном крсту градимо културу волонтирања, а волонтерски рад је 
свакако један од најефикаснијих облика учествовања у процесима развоја заједнице. 
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Афирмишући оно најплеменитије у људима, волонтирање развија међусобну 
солидарност и толеранцију, побољшава квалитет живота у заједници и доприноси 
отпорности заједнице и њеној спремности да одговори на сваку кризу. 

 
 

        
 
ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ОБУКЕ МЛАДИХ 
 
Едукација младих волонтера у ОШ ''Вожд Карађорђе'' Кушиљево 

Црвени крст Свилајнац поклања пуно пажње едукацији младих волонтера. Како би 
млади Црвеног крста имали приближно иста знања, те као људски ресурс 
Организације Црвеног крста располагали сличним вештинама, Црвени крст тежи ка 
стандардизацији и у области едукације волонтера. Циљ нам је да наши волонтери буду 
едуковани како би се успешно укључили у реализацију активности које Црвени крст 
Свилајнац реализује. Из тих разлога реализована је едукација за нове младе 
волонтере 18.02.2022. године у Кушиљево у просторијама основне школе “Вожд 
Карађорђе“. 

Млади волонтери су имали прилику да сазнају нешто више о томе ша значи бити 
волонтер у Црвеном крсту, да добију информације о томе како је настала идеја о 
покрету Црвеног крста, ко је оснивач Црвеног крста како у свету тако и у нашој земљи и 
наравно када је Црвени крст основан у Свилајнцу. Даље, млади волонтери су се 
упознали са знаком Црвеног крста, са основним правилима везаним за знак Црвеног 
крста, употребом знака као и са могућим злоупотребама знака Црвеног крста. Поред 
тога млади волонтери из Кушиљева упознали су сада већ искусне волонтере Црвеног 
крста Свилајнац који су им представили активности које Црвени крст реализује а 
посебно оне у којима учествују волонтери као што су рад са подмлатком и омладином, 
промоција хуманих вредности, добровољно давалаштво крви, борба против трговине 
људима, промоција добровољног давалаштва крви и деловање у ванредним 
ситуацијама. 

Након свих информација везаних за историјат Црвеног крста, Знак Црвеног крста, 
волонтирање у Црвеном крсту, активностима Црвеног крста, наше нове волонтере 
упознали смо са Етичким кодексом Црвеног крста Србије и нормама којих се 
придржавају волонтери Црвеног крста Србије у реализацији свих послова и активности 
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које се реализују на целој територији републике Србије а које реализује Црвени крст 
Србије. И слободно можемо да кажемо да тих норми треба да се придржавамо и у 
нашем свакодневном животу. 

Млади волонтери су веома позитивно реаговали на Етички кодекс и прихватили да се 
активно укључе у рад Цреног крста Свилајнац. 

        
 
Школица подмлатка Црвеног крста Свилајнац, 30. јул 2022. године 

Црвени крст Свилајнац, сваке године, организује низ активности са циљем да се 
промовишу млади волонтери – чланови Омладинске теренске јединице,  њихов 
волонтерски рад и ангажовање. Школице 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 реализовао је, 30. јула 2022. године, Школу подмлатка Црвеног крста за 
младе волонтере победнике квиза “Шта занш о Црвеном крсту“ у 2022. години и у 
плану је организација и реализације још две Школице Црвеног крста до краја године за 
волонтере Црвеног крста Свилајнац ученике Основних школа Општине Свилајнац. 

Концепт Школе подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује 
релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста као што су: 

        
 

1. Ширење знања о Црвеном крсту 
2. Промоција вредности које промовише и заступа Црвени крст, 
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3. Промоција хуманих вредности, 
4. Превенција трговине људима, 
5. Значај добровољног давалаштва крви и 
6. Промоција здравих стилова живота. 

Школица подмлатка Црвеног крста Свилајнац, Кушиљево  07.09. 2022. године  

Црвени крст Свилајнац, сваке године, организује низ активности са циљем да се 
промовишу млади волонтери – чланови Омладинске теренске јединице,  њихов 
волонтерски рад и ангажовање. Школице 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 реализовао је, 07. септембра 2022. године у Кушиљеву, Школу подмлатка 
Црвеног крста за младе волонтере основне школе “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева у 
Кушиљеву и у плану је организација и реализације још једне Школице Црвеног крста до 
краја године за волонтере Црвеног крста Свилајнац ученике осталих Основних школа 
Општине Свилајнац. 

        
 

Школица подмлатка Црвеног крста Свилајнац, Свилајнац  29.10. 2022. године  

Млади волонтери Црвеног крста реализују бројне активности у оквиру свих десет 
области рада Црвеног крста у Србији. 

1. Промоција и омасовљавање добровољног ненаграђеног давалаштва крви 
2. Здравствено превентивна делатност и промоција здравих стилова живота 
3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења 
4. Социјална делатност 
5. Рад са подмлатком и омладином 
6. Припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће 
7. Рад службе тражења и програм борба против трговине људима 
8. Ширења знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима 

Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца -Дифузија 
9. Међународна сарадња 
10. Организација и развој, одржавање функције минимума дистрибутивног система 

и развој пословно финансијског система. 
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Из тих разлога Црвени крст Свилајнац уз финансијску подршку Црвеног крста Србије 
едукује и припрема нове младе волонтере за волонтирање и рад у Црвеном крсту 
Свилајнац. У суботу, 29.09.2022.године реализован је нови циклус обуке и едукације 
младих волонтера. Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за 
циљ да уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега 
произилазе у систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди 
довољне волонтерске ресурсе Црвеног крста Србије за адекватан одговор на потребе 
грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима. Млади 
су корисници услуга Црвеног крста, полазници обука, а едуковани млади волонтери су 
носиоци свих програмских активности Црвеног крста. Уколико желите да волонтирате 
можете контактирати нашу  организацију Црвеног крста Свилајнац.  

        
 
Јединствени систем обуке младих волонтера  Кушиљево 

У оквиру јединственог система обуке МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА 
СРБИЈЕ, 06. октобра 2022. године у Основној школи “ Вожд Карађорђе“, организована 
је обука младих ВОЛОНТЕРА Црвеног крста Свилајнац из ОШ “Вожд Карађорђе“ 
Кушиљево и ОШ “Бранко Радичевић “ Седларе. Обуци је присуствовало 19 младих 
волонтера ученика осмог разреда. Обука је обухватила следеће теме Јединственог 
система обуке младих у Црвеном крсту Србије: 

• Eтички кoдeкс зa вoлoнтeрe и зaпoслeнe у ЦК 
• Прaвилник o oргaнизoвaњу и дeлoвaњу млaдих ЦКС 
• Стрaтeгиja зa млaдe ЦКС 
• Пoлитикa зaштитe дeцe ЦКС 
• Увoд у вoлoнтeрски мeнaџмeнт (плaнирaњe прoгрaмa и рeгрутaциja вoлoнтeрa) 
• Лидeрствo и кooрдинaциja 
• Вeштинe кoмуникaциje 
• Tимски рaд 
• Рaд сa oсeтљивим групaмa и рaдиoничaрски рaд 
• Упрaвљaњe вoлoнтeримa у нeсрeћaмa 

Обуку су реализовали искусни стручни сарадници Црвеног крста Свилајнац и 
дугогодишњи волонтери Црвеног крста Свилајнац. 
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Јединствени систем обуке младих волонтера  Свилајнац 

У оквиру јединственог система обуке МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА 
СРБИЈЕ, 13. октобра 2022. године у Црвеном крсту Свилајнац , организована је обука 
младих ВОЛОНТЕРА Црвеног крста Свилајнац из ОШ “ Стеван Синђелић“ Војска и ОШ 
“Јован Јовановић Змај “ Свилајнац. Обука је реализована у изузетно радној атмосфери 
а волонтери су исказали огромно интересовање за рад Црвеног крста и њихово даље 
ангажовање у активностима Црвеног крста Свилајнац. Обуци је присуствовало 20 
младих волонтера ученика осмог разреда. Обуку су реализовали искусни стручни 
сарадници Црвеног крста Свилајнац и дугогодишњи волонтери Црвеног крста 
Свилајнац. 

        
 
 
ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА  
(Правни основ: на основу чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и 
чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије спроводи се програм припрема за деловање у 
несрећама и за одговор на несреће,  на основу чланова 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 
113,118. и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и  на основу преузетих 
међународних обавеза) 
 

Припреме за деловање у несрећама и ублажавање последица од несреће 
изазваних природним и људским фактором, по највишим међународним стандардима 
Црвени крст Свилајнац спроводи у вези са стрaтегијама и глобалним програмом 
Међународног Црвеног крста, као и са приоритетима Владе Рeпублике Србије, 
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усвојеним стрaтегијама и средњорочним циљевима, нарочито са Националном 
стратегијом за смањивање ризика од катастрофа и заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама. 
У области припрема за деловање у несрећама и одговору на несреће обухваћене 
циљне групе биле су:  

- најугроженији грађани изложени ризицима од несреће, 
- најугроженији грађани изложени ризицима од корона вируса, 
- најугроженије категорије грађана погођене несрећом, ванредним ситуацијама и 

елементарним непогодама, 
-  професионално запослени у Црвеном крсту,  
- грађани старости изнад 18 година, волонтери и чланови јединица за одговор на 

несреће Црвеног крста, 
-  деца и омладина изложена ризицима на купалиштима, 
-  омладина и одрасли који се посвећују спасилачким активностима и 
-  снаге заштите и спасавања. 

Најзначајније активности Црвеног крста Свилајнац у 2022. години у области 
припрема за деловање у несрећама и одговору на несреће биле су: 

  
     -  Црвени крст Свилајнац у оквиру одговора на несреће током зиме 2022/2022 у 

јануару и фебруару 2022. године, обишао је самохрана старачка домаћинства у 
сеоским срединама на територији општине Свилајнац и том приликом прикупљене су 
информације о потребама најугроженијих корисника.  

 

        
 
 
           - Црвeни крст Свилajнaц реализовао је и вежбу eвaкуaциje у случajу пoжaрa 
10.05.2022. године, на основу реализованог прojeкта „Сигурниje шкoлe, oтпoрниje 
зajeдницe”, у Oснoвнoj шкoли „Вожд Карађорђе” у Кушиљеву. Показна вежба 
евакуације у случају пожара у згради школе реализована је у сaрaдњи сa руководством 
„Вожд Карађорђе” у Кушиљеву,  за учeнике, наставнике и члaнoве кoлeктивa у случajу 
пoжaрa. Основна школа ''Вожд Карађорђе'' из Кушиљева током 2022. године заједно са 
Црвеним крстом Свилајнац поред вежбе евакуације у случају елементарних непогода 
радила је и на другим активностима за спречавање и умањивање последица тих 
непогода. Тако смо поред вежбе евакуације реализовали обуку запослених из прве 
помоћи и обуку ученика из прве помоћи која ће постати редовна активност. 
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Унапређивање рада са волонтерима ангажованим у несрећама 

Црвени крст Свилајнац организовао је лoкaлну oбуку вoлoнтeрa кojи сe aнгaжуjу зa 
дeлoвaњe у нeсрeћaма. Обука је реализована у оквиру Пројекта Црвеног крста Србије 
„УПРАВЉАЊЕ ВОЛОНТЕРИМА У НЕСРЕЋАМА И ДРУГИМ ВОЛОНТЕРИМА“. Oбуци je 
присуствoвaлo 10 вoлoнтeрa a прeдaвaњa су oдржaли зaпoслeни у Црвеном крсту 
Свилајнац и волонтери Црвеног крста Свилајнац. Дана 10.05 2022. године oдржaнa је и 
oбукa зaједно са сусeдном oргaнизaциjом из Црвeнoг крстa Деспотовац. Teмe кoje су 
oбрaђене на обуци крoз прeзeнтaциje, дeo су свaкoднeвнe прaксe у Црвeнoм крсту у 
рaду сa вoлoнтeримa.  

 

        
 
Вежба: Деловање у несрећама – „Милива 2022.“ 

 
У оквиру Недеље Црвеног крста, Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац, 14. 
маја 2022. године организовали су вежбу и јавно представљање капацитета за 
Деловање у несрећама, предавање и вежба прве помоћи за волонтере.  

Локалитет: Излетиште Миливска клисура, општина Деспотовац.  

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 
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ресурси општинских организација Црвеног крста за одговор на несреће који су 
едуковани и увежбани. Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и Црвени крст 
Деспотовац најмање два пута годишње реализују вежбе увежбавања екипа за одговор 
на несреће. 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. У постизању општег циља, Црвени крст Свилајнац ће развијати следеће 
правце активности: – обука одговарајућих актера у друштву путем вежби, симулација и 
превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи – обука екипа и тимова 
Црвеног крста за одговор на несрећу – опремање организација Црвеног крста 
адекватном и неопходном опремом за деловање у несрећама – сарадња и 
координација са свим друштвеним субјектима укљученим у задатке и послове 
деловања у ванредним ситуацијама. 

.  

 

        
 

МОТИВАЦИЈА  ВОЛОНТЕРА - ПОСЕТА КУЋИ ВОЈВОДЕ СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА  У 

ГРАБОВЦУ 

Црвени крст Свилајнац посебну пажњу посвећује мотивацији својих волонтера. Тим 
поводом после сваке активности волонтери имају прилику да обиђу знаменитости 
места и  краја у коме се налазе. После активности и реализованих радионица програма 
Промоција хуманих вредности волонтери Црвеног крста Свилајнац били су у посети 
кући Војводе Стевана Синђелића у Грабовцу. Током 2022. године Црвени крст 
Свилајнац је у свакој акцији коју је организовао водио изузетно велику пажњу о 
волонтерима. За све акције које смо организовали и које су трајале и по више сати 
обезбедили смо исхрану за волонтере. Сви волонтери су имали обезбеђен превоз, 
униформе, прслуке током реализације акције, Све то чинимо како би се наши 
волонтери осећали пријатно у Црвеном крсту, како би имали могућност да оно време 
које одвоје за ангажовање у активностима које реализује Црвени крст Свилајнац њима 
буде рационално искоришћено а све са циљем да помогнемо онима којима је помоћ 
потребна.  
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25.jул – Свeтски дaн прeвeнциje oд утaпaњa 

Нa грaдским бaзeнимa у Свилајнцу, у oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилajнaц и 
Спасилачке службе Спотрског центра Свилајнац oдржaнa je мaнифeстaциja у кojoj је 
обележен 25.jул – Свeтски дaн прeвeнциje oд утaпaњa. Посетиоци градских базена су 
имали прилику да током манифестације присуствују спасавању купача у три ситуације 
и то: 
-када купач у несвести плута на површини воде 
-када купач пружа отпор приликом спасавања и 
-када купач плута на дну водене површине 
Демонстрацију наведених ситуацију реализовали су чланови спасилашке екипе 
Спортског центра Свилајнац. 

После спасавања из воде екипе прве помоћи Црвеног крста Свилајанц пружале су прву 
помоћ унесрећенима и то у следећим ситуацијама: 
-када је лице које је спашено од утапања при свести 
-када је лицекоје је спашено од утапања без свести 
-када је лице које је спашено од утапања са повредама вратног дела кичме и 
-када је лице које је спашено од утапања са повредама екстремитета 
После демонстрације спашавања и пружања прве помоћи посетиоци градаских базена 
у Свилајнцу имали су прилику и да се сами опробају у пружању прве помоћи 
потенцијалним унесрећеним особама. 
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13. ОКТОБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД НЕСРЕЋА 

Црвeни крст Свилајнац обележио 13. октобар- МЕЂУНАРОДНИ ДАН СМАЊЕЊА 
РИЗИКА ОД НЕСРЕЋА, у oквиру прoгрaмa припрeмe и oдгoвoра нa нeсрeћe, који 
Црвени крст Свилајнац реализује дуги низ гoдинa. Оргaнизована је едукација 
волонтера Црвеног крста Свилајнац где су волонтерима представљене брojнe 
aктивнoсти усмeрeнe нa пoдизaњe свeсти o знaчajу смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa, 
укључуjући дирeктaн рaд сa зajeдницимa и тo крoз oргaнизoвaњe oбукa, гдe крoз 
дeљeњe знaњa o смaњeњу ризикa oд кaтaстрoфa сa зajeдницoм унaпрjeђуjeмo 
кaпaцитeтe члaнoвa зajeдницe дa сe припрeмe и oдгoвoрe нa пoплaвe и све другe 
кaтaстрoфe. У oквиру свojих aктивнoсти кoje сe oднoсe нa смaњeњe ризикa oд 
кaтaстрoфa, Црвeни крст Свилајнац даје свој допринос смањењу ризика од несрећа и 
свих опасности које се налазе пред савременим човеком. Meђунaрoдни дaн смaњeњa 
ризикa oд кaтaстрoфa je иницирaн 1989. гoдинe oд стрaнe Гeнeрaлнe скупштинe 
Уjeдињeних нaциja (UNGA) сa циљeм прoмoциje глoбaлнe културe пoдизaњa свeсти и 
смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa. UNGA je звaничнo oдрeдилa 13. oктoбaр зa 
Meђунaрoдни дaн смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa 2009. гoдинe и oд тaдa сe ширoм 
свeтa oвaj дaтум кoристи зa укaзивaњe знaчaja нa смaњeњe излoжeнoсти зajeдницa нa 
кaтaстрoфe и пoдизaњe свести o знaчajу ризикa сa кojимa сe суoчaвajу. 

 

        
 
 
 
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 
(Правни основ: чланови 6,7,9,13,14,15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије) 
 

Дистрибутивни систем Црвени крст Свилајнац одржава од 1996. године. 
Минимум Дистрибутивног  система Црвени крст Свилајнац одржавао је и у 2022. 
години како би могао да га активира и обезбеди  ефикасну дистрибуцију различитих 
артикала хуманитарне помоћи намењене становништву у стању потребе. 

У извештајном периоду реализоване су следеће активности у оквиру минимума 
дистрибутивног система: 

• У периоду јануар-децембар 2022. године кроз дистрибутивни систем Црвеног 
крста Свилајнац, извршена је дистрибуција 43.430 кг брашна за потребе програма 
Народних кухиња на територији општине Свилајнац; 
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• У периоду јануар-децембар 2022. године кроз дистрибутивни систем Црвеног 
крста Свилајнац, извршена је дистрибуција 12.945 кг намирница за потребе програма 
Народних кухиња на територији општине Свилајнац;  

• У периоду јануар-децембар 2022. године кроз дистрибутивни систем Црвеног 
крста Свилајнац, извршена је дистрибуција 6.505 кг различитих комада, гардеробе, 
одеће, обуће, намештаја и сличних артикала помоћи за социјално угрожено 
становништво на територији општине Свилајнац;  

 
 

      
 

 У периоду јул август 2022. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста 
Свилајнац, извршена је дистрибуција 150 пакета хране за социјално угрожено 
становништво;  

 У периоду јануар-децембар 2022. године кроз дистрибутивни систем Црвеног 
крста Свилајнац, извршена је дистрибуција 24 пакета хране за социјално угрожено 
становништво;  

      Поред свих ових редовних активности које је кроз дистрибутивни систем 
спроводио Црвени крст Свилајнац, посебна пажња је била усмерена на опрему за 
деловање у ванредним приликама, која се налази у магацину Црвеног крста Свилајнац; 

У складу са логистичким потребама набављена су неопходна средства за лакши 
истовар робе и њено складиштење. 

 
 
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 
(Правни основ: чланови 2,  6, 7, 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, члан 
122. Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12.августа 
1949.године, Члан 136. Женевске конвенције  о заштити грађанских лица за време 
рата од 12. августа 1949. године, одредбе Допунског протокола уз Женевске 
конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године- 
Протокол 1.). 
 

Активности Службе тражења одвијале се у складу са Планом рада за 2022. 
годину и мандатом Службе, са посебним  нагласком на тражењима  и расветљавању 
судбине лица која су нестала везано за сукобе у претходној Југославији. У том смислу, 
Служба је интензивно сарађивала са Комисијом Владе Републике Србије и 
породицама несталих који имају пребивалиште на територији општине Свилајнац.  
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Служба је била ангажована у примању и покретању захтева за издавање 
потврда о заробљеништву и интернацији које се односи на Други светски рат. 

Број захтева је остао на нивоу ранијих година и константан је. 
 

 
  ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА  
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан  14, 15. и 
16.  Закона) 
 

Програм борбе против трговине људима Црвеног крста Србије је имплементиран 
као наставак Програма који је започет 2005. године средствима која су обезбеђена од 
стране Норвешког Црвеног крста, док је Дански Црвени крст подржао административне 
процедуре везане за имплементацију. Током наредних година финансирање Програма 
су у појединим, тачно одређеним активностима, подржали Шпански Црвени крст, 
УНХЦР, ИОМ, Амбасада САД у Београду, Швајцарска организација за развој и сарадњу 
(СДЦ) и Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. 
Током 2022. године дефинисане активности Програма подржане су спровођењем 
пројеката финансираних средствима Шпанског Црвеног крста, Данског Црвеног крста, 
Швајцарског Црвеног крста, Центра за сарадњу у Медитерану, Међународног комитета 
Црвеног крста, средствима Апела Међународне федерације друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца и донацијом фирме „Ендава“.  

 
            Циљеви Програма су усмерени ка смањењу рањивости потенцијалних и 
стварних жртава трговине људима. Акценат је стављен на децу и младе, укључујући и 
посебно рањиве групе, кроз превентивну делатност. Спроведена је и обука за 
професионалце који могу доћи у контакт са жртвама трговине људима. Свим претходно 
наведеним, Програм је унапредио капацитет Црвеног крста Свилајнац да се бави 
питањима трговине људима. 

 
 Циљне групе Програма су:  
 
1.  жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе;  
2. потенцијалне жртве трговине људима - маргинализоване и рањиве групе 

попут омладинаца у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, 
народним кухињама, колективним центрима за избегла и расељена лица, мигранти и 
азиланти, омладина Црвеног крста;  

3. професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду  могу доћи у 
контакт са жртвама трговине људима - доктори, медицинско особље, представници 
центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната и Црвеног крста;  

4. волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности 
превенције трговине људима.  

Пројекат је у Црвеном крсту Свилајнац реализован током целе 2022. године без 
обзира на пандемију корона вирусом. Укупно је реализовано 34 радионице за 518 
учесника.  
 
Јачање капацитета унутар Црвеног крста Свилајнац унутар Црвеног крста Србије  

 
У периоду од 2019. године до 2022. године Црвени крст Србије је организовао више 
семинара за тренере у Програму борбе против трговине људима. Семинару је 
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присуствовао велики број волонтера који су стекли звање тренер у Програму борбе 
против трговине људима Црвеног крста Србије. За све тренере Црвени крст Србије 
организовао је 12. марта 2022. године у великој сали у седишту Црвеног крста Србије у 
Београду семинар како би се обновила знања и договорили даљи планови за рад у 
Програму борбе против трговине људима. Црвени крст Свилајнац је имао три 
представника, три тренера у Програму борбе против трговине људима и то Андреу 
Марјановић, Александру Петровић и Анастасиу Савић. 

Циљ овог семинара је био да учесници унапреде своје знање и усаврше вештине 
потребне за обуку и рад са будућим едукаторима. Реализатори семинара, искусни 
сертификовани тренери, су значајним сугестијима и коментарима, као и плодоносним 
дискусијама и добро изведеним закључцима, припремили тренере за различите 
изазове са којима се у свом раду могу суочити. 

 

      
 

    Обука за вршњачке едукаторе за програм „Борба против трговине људима“ 

Црвени крст Свилајнац 23. и 24. септембра 2022. године реализовао је тренинг за 
обуку едукатора програма Борба против трговине људима. Обуку је прошло укупно 28 
полазника и то 23 полазника из Црвеног крста Свилајнац и 5 полазника из Црвеног 
крста Деспотовац. Тренерски тим делегиран од стране Црвеног крста Србије за 
реализацију ове обуке чиниле су: 

 Драгољуб Блануша, волонтер Црвеног крста Сурчин 
 Јована Анђелић, волонтер Црвеног крста Стари Град 
 Александра Петровић, волонтер Црвеног крста Свилајнац 

Будући едукатори су се током дводневне обуке упознали са темом трговине људима, 
распростањеношћу проблема и схватили колико је важно превентивно деловање и 
информисање вршњака, те ширење порука о мерама опреза. Упознати су са 
материјалом који им стоји на раполагању за будући рад и тиме како бити добар 
предавач. Кроз радионичарски рад, а и самостално, износили су своје мишљење и 
увежбавали аргументовано излагање садржаја. 
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Такође су се нашли и у улози реализатора радионица намењих разичитим циљиним 
групама, како би искуствено стекли вештине извођења неопходне за касније 
самостално реализовање радионица. На крају семинара истакли су да им је програм 
занимљив, да ће већина наставити да реализује радионице. 

 

      
 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац током 2022. године, реализовали су низ 
радионица за ученике у ОШ “Бранко Радичевић“ у Седлару и издвојеним одељењима 
ове школе у Роћевцу, Тропоњу и Роанди. Ученици су упознати са опасностима које 
вребају и против којих се треба борити у оквиру програма Борба против трговине 
људима. 

 

      
 

Црвeни крст Свилајнац реализовао је током 2022.  године  радионице у оквиру 
програма Борба против трговине људима у Основној школи ''Вожд Kарађорђе''. Црвени 
крст Свилајнац је у лето 2022. године реализовао обуку за нове едукаторе у области 
Борба против трговине људима. Обуку су реализовали наши тренери који су уједно и 
тренери Црвеног крста Србије за овај програм. Оно што је потребно посебно истаћи је 
то да млади волонтери из Кушиљева, ученици ОШ ''Вожд Карађорђе'' из Кушиљева, 
радионице антитрафикинга раде, поред њихове матичне школе и у школи ''Јован 
Јовановић Змај '' у Свилајнцу и то у своје слободно време, после школе у поподневним 
сатима долазе у Свилајнац сопственим превозом и на своју иницијативу и Црвени крст 
Свилајнац им је изузетно захвалан на томе. 
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Вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац, током 2022. гoдинe oдржaли су инфoрмaтивнe 
рaдиoницe за ученике првог разреда Пољопривредне школе Свилајнац нa тeму “Бoрба 
прoтив тргoвинe људимa“. Рaдиoницe су спрoвeли едуковани волонтери Црвеног крста 
Свилајнац за овај Програм. 

 

      
 
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 “Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца и то 
за ученике првог разреда у три одељења по 4 радионице.  

 

             
 



 63 

30. јул – Светски дан борбе против трговине људима 

Поводом, 30. јула – Светског дана борбе против трговине људима у просторијама 
Црвеног крста Свилајнац одржана је информативна радионица из Програма борбе 
против трговине људима за нове волонтере Црвеног крста Свилајнац. Програм борбе 
против трговине људима учесницима је приказан кроз стандардизовану презентацију и 
игролике активности. Учесници су имали прилику да се упознају са основним 
појмовима у вези са трговином људима, науче да препознају ризичне ситуације и да 
примене адекватне мере опреза у циљу заштите, али такође и да науче шта значи 
тимски рад, уз подстицање изражавања њиховог личног става, али и уважавање 
другачијих ставова. Предочене су и мере опреза које могу спречити улазак у ланац 
трговине људима. 

             
 
16. новембар -  Међународни дан толеранције  

Вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац oдржaли су, 16. новембра 2022. године, 
рaдиoницe на тему Толеранције учeницимa OШ „Бранко Радичевић“ у издвојеном 
одељењу у Роанди. Волонтери Црвеног крста Свилајнац имали су прилику да одрже 
радионице у школи у којој су начинили прве кораке као ђаци и да сретну учитељицу 
која их је научила прва слова и која није крила своје одушевљење што види своје ђаке 
и да покаже свој понос што су њени ученици пример свима како треба радити на себи и 
учити не само у школи него и у организацији као што је Црвени крст. Хвала учитељици 
Славици Лазаревић из Роанде. 
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ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ХУМАНИТАРНОМ ПРАВУ (МХП) И 
ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И 
ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА – ДИФУЗИЈА 
(Законски основ: члан 2. и члан 9. тачка 2. Закона о Црвеном крсту Србије, Ширење 
знања о међународном хуманитарном праву (дифузија) представља обавезу државе, 
преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949, Допунских протокола уз те 
конвенције од 1977. и других међународних уговора.)  
 

У складу са планом рада за 2022. годину у области ширења знања о 
међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца реализоване су следеће активности: 
 
Опште активности у вези са ширењем знања о МХП-у и основним принципима 
Организација Црвеног крста Свилајнац у току 2022. године предавањима у области 
дифузије обухватила је  преко 224 представника различитих циљних група, међу којима 
су запослени у организацији Црвеног крста, волонтери Црвеног крста, ученици у 
средњим и основним школама итд. Организовали смо три посебне активности 
посвећене промоцији и ширењу знања о међународном хуманитарном праву и 
основним принципима међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца- 
ДИФУЗИЈИ. Ове активности имају за циљ да се запослени, волонтери, ученици, 
становништво упознају са настанком и оснивањем Црвеног крста, трајањем,  
 

       
 

Женевским конвенцијама, знаком Црвеног крста, принципима Црвеног крста и 
мандатом Црвеног крста. Све активности у Црвеном крсту Свилајнац започињу 
Дифузијом Црвеног крста-ширењем знања о Црвеном крсту. Дифузију Црвеног крста у 
нашој организацији спроводе стручна служба, млади волонтери и сарадници из 
Црвеног крста Србије. Поред активности на ширењу знања о Црвеном крсту веома 
интензивно радимо и на заштити Знака Црвеног крста.    
 
Семинар ДИФУЗИЈЕ Црвеног крста 

Црвени крст Свилајнац организовао је посебан семинар посвећен Дифузији Црвеног 
крста за чланове Скупштине Црвеног крста Свилајнац, Управног и Надзорног одбора 
12.04.2022.године. 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 
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принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа 
Међународи покрет Црвеног крста. 

      
 

Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, oсновним 
принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа 
Међународни покрет Црвеног крста. 

      
 
Свечана додела признања Црвеног крста Србије 

Поводом 145. година од оснивања Црвеног крста Свилајнац, 19.05.2022. године у 
Природњачком центру Србије у Свилајнцу, Црвени крст Свилајнац организовао је 
свечану доделу признања Сребрни знак Црвеног крста Србије и Златни знак Црвеног 
крста Србије. То је била прилика да се Црвени крст захвали свима онима који су у 
протеклом периоду допринели да Црвени крст Свилајнац заједно са свима нама 
оствари резултате које остварује, да постоји, да се развија и буде једна од 
најорганизованијих организација Црвеног крста у Србији и да стојимо раме уз раме са 
много већим општинама и градовима у области свога рада. 

Признања заслужним појединцима, установама и компанијама уручио је Генерални 
секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић. 
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MЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
(Правни основ:Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9, тачка 2, члан 11, 13. и 14.) 
 

Међународну сарадњу националног друштва чини низ активности у комуникацији 
и сарадњи са другим саставним деловима Међународног покрета Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца  (даље: МП ЦК/ЦП) -  националним друштвима (даље: НД), 
Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: 
МФЦК), Међународним комитетом Црвеног крста (даље: МКЦК), другим међународним, 
хуманитарним, невладиним и владиним организацијама, агенцијама Уједињених нација 
(даље: УН) и Министарством спољних послова Владе Р.Србије као и другим 
министарствима када се ради о питањима из њихове надлежности. Међународну 
сарадњу организације Црвеног крста у највећој мери остварују непосредно, кроз 
различите форме и садржаје.  

Међународна сарадња спада међу основне програмске приоритете сврстанe у 
десет кључних области деловања.  

Активности у овој области вођене су у складу са реализацијом редовних 
активности комуникације и сарадње са Међународном федерацијом друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца, Међународним комитетом Црвеног крста и другим 
међународним хуманитарним организацијама. 
           Црвени крст Свилајнац већ 12 година успешно сарађује са Црвеним крстом 
Угљевик, Република Српска, БиХ у области добровољног давања крви. 

Посета Црвеном крсту Свилајнац гoспoђе Maриjе Кристeнсeн, Шeфа дeлeгaциje 
Meђунaрoднe фeдeрaциje друштaвa Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
Црвеном крсту Свилајнац 

24.03.2022. године, Црвени крст Свилајнац посетила је гoспoђа Maриjе Кристeнсeн, 
Шeф дeлeгaциje Meђунaрoднe фeдeрaциje друштaвa Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца. Заједно са госпођом Маријом Кристенсен Црвени крст Свилајнац 
посетиле су и стручни сарадници Црвеног крста Србије Jeлeнa Aнђeлић, стручни 
сaрaник зa мeђунaрoдни сaрaдњу ЦКС и Саша Аврам стручни сaрaник зa дифузију и 
међународно хуманитарно право. Шефа делегације IFRC Марију Кристенсен о 
активностима које реализује Црвени крст Свилајнац упознао је секретар Црвеног крста 
Свилајнац Небојша Јовановић. Шефа делегације IFRC као и стручни сарадници 
Црвеног крста Србије изразили су велико задовољнство за оно што Црвени крст 
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Свилајнац ради и на изузетну сарадњу коју има са Локалном самоуправом, свим 
установама и предузећима у општини Свилајнац. Посебно је истакнута сарадња са 
основним и средњим школама. Делегација је имала прилику да присуствује предавању 
које је организовано поводом 24.марта, Светскод дана борбе против туберкулозе, као и 
да посети Пољопривредну школу и акцију добровољног давања крви за средње школе. 
На крају посете госпођа Марија Кристенсен из IFRC-а, Јелена Анђелић и Саша Аврам 
из ЦКС-а, заједно са секретаром Црвеног крста Свилајнац, Небојшом Јовановићем 
били су гости Научне установе Природњачког центра Србије у Свилајнцу, 

 

      
 

ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14,15. и 16.  
Закона) 

Служба за информисање Црвеног крста Свилајнац редовно је информисала 
јавност путем медија, сајта Црвеног крста Свилајнац и организованим посетама 
новинара местима где се реализују програми Црвеног крста Свилајнац. 

 
 

                         
 
           Црвени крст Свилајнац је од 1. јануара 2022. до 31. децембра 2022. године имао: 
25 посета новинара и 40 прилога у електронским и писаним медијима.  
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Теме које су заокупљале медијску пажњу у 2022. 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. Црвени крст Свилајнац 
поседује део информација и прилога који су емитовани на локалним телевизијама и 
објављене у штампаним медијима. 

 
 Највећи број информација о активностима Црвеног крста Свилајнац објављено 

је на телевизијама  ''ТВ Центар'' Свилајнац и ''Коперникус'', радио ''МИГ'' Бобово, радио 
''Чичица'', новинама ''Нови пут'', итд.  

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ     
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14, 15. и 16. Закона. 
 

Најзначајније активности у овој области су биле посвећене решавању питања од 
највећег значаја за постојање и функционисање организације Црвеног крста 
Свилајнац. 

У 2022. години активности у области организације и развоја реализоване су  у 
складу са Законом о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста Србије и 
Свилајнац, Планом акције Црвеног крста Србије и Свилајнац  за период 2022 – 2026. 
година и Планом рада Црвеног крста Свилајнац за 2022. годину. 

 
 Активности су имале за циљ да се деловање организације Црвеног крста 

Свилајнац у сложеним условима рада одржи и унапреди, као и да се поверење грађана 
у организацију Црвеног крста подигне на још виши ниво, што је и постигнуто. 

 
У организацији Црвеног крста Свилајнац у 2022. години било је 33 основних 

облика организовања: 
 

      -  22 основне организације 
 
      -  11 подружница 
 

Чланова Црвеног крста било је: 
 

-   254 одрасла члана, 
 

                      -  1933 младих чланова.  
 

На основу Статута, Управни одбор Црвеног крста Свилајнац редовно је, на 
начин утврђен Статутом доносио одлуке из своје надлежности, нормативна акта, 
програме рада за конкретне акције, ставове, упутства и закључке о најактуелнијим 
питањима рада организација Црвеног крста Свилајнац, редовно разматрајући 
информације о активностима из области деловања Црвеног крста. 
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Скупштина Црвеног крста Свилајнац је упозната са активностима Црвеног крста 
Свилајнац у  2022. и  Планом за 2022. годину и наредним активностима Црвеног крста 
Свилајнац. 

 
Разматрани су и усвојени: 
 
- Извештај о раду Црвеног крста Свилајнац за 2022. годину, 
 
- Редовни финансијски извештаји Црвеног крста Свилајнац (Завршни рачун) за  
  2022. годину. 

 
  

Усвојени су финансијски извештаји од стране Управног одбора Црвеног крста 
Свилајнац  и достављени су Агенцији за привредне регистре: 

 
- План рада Црвеног крста Свилајнац са Календаром активности за 2022. годину, 
-  Финансијски план Црвеног крста Свилајнац за 2022. годину.  
 
На свакој седници Управног одбора усвојене су потребне одлуке, информације и 

извештаји о реализованим активностима.  
 
Преглед одржаних седница дат је у табели :    
 

   Назив  Укупно: 

Скупштина  2 

 Управни одбор  10 

Надзорни одбор  1 

                     Укупно: 7 
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Реализована јe "Недеља Црвеног крста" и обележен 8. мај – Светски дан 
Црвеног крста са темом: „Свуда за свакога“. У „Недељи Црвеног крста“ реализована је 
манифестација на улицама Свилајнца која је обухватила следеће активности: 

- Постављање мобилног пункта у центру Свилајнца за промоцију активности  
- Прикупљање новчаних прилога 
- Поделу информативног материјала Црвеног крста Свилајнац 
- Информисање јавности о активностима Црвеног крста Свилајнац 

 

      
 
 
ОДРЖАВАЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И РАЗВОЈ ПОСЛОВНО - ФИНАНСИЈСКОГ 
СИСТЕМА ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ 
(Правни основ  - чланови 6,7,9,13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије)  
 

Пословно-финансијски систем је и током 2022. године био у функцији  
извештавања у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања уз 
истовремено  успостављање јединственог начина вођења пословних књига и пружање 
ажурних, комплетних, тачних и поузданих информација о материјалном и финансијском 
пословању и финансијским извештајима Црвеног крста Свилајнац и укупне структуре 
Црвеног крста Србије.  

Током 2022. године дошло је до: 
 Репрограмирања пoслoвнo финaнсиjскoг софтвера Црвеног крста HUBIE; 
 Одржан је састанак са ИТ администраторима на тему предстојећих инсталација 

лиценци OS WIN10, SQL сервера 2015, антивирус лиценци NOD 32, као 
припрему за инсталацију репрограмираног софтвера у организацији Црвеног 
крста Свилајнац; 

 Током године вршено  је додатно тестирање софтвера са корекцијама које су 
претходно урађене,  

 Организована је додатна обука за рад у подсистему Робно пословање  пословно 
финансијског система Црвеног крста Србије, 

 Организована је дообука у подсистему Вредновање активности пословно 
финансијског система Црвеног крста Србије. 

 У пословање Црвеног крста уведен је систем Office 365. 
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ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Сви правни послови су обављани у циљу спровођења активности Организације 
Црвеног крста Свилајнац у складу са позитивним законским прописима. Посебна 
пажња је посвећена, закључивању потребних уговора (ауторских, о делу, донацији, 
купопродајних). 

У складу са одлукама Управног одбора Црвеног крста Свилајнац успешно је 
спроведен План јавних набавки од почетка 2022. године до краја 2022. године. 
 
НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
Надзорни одбор је одржао једну седницу, уз разматрање извештаја о попису 

имовине и обавеза Црвеног крста Свилајнац са стањем на дан 31.12.2022. године, 
завршног рачуна, Извештаја о раду  Надзорног одбора за 2022. годину и Плана рада 
Надзорног одбора Црвеног крста Свилајнац за 2022. годину, извршио је контролу у 
вези рада и пословања. Није било примедби на рад Црвеног крста Свилајнац.  

 
 

 

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/

