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Увод 

 
Као и увек тако и са почетком ове године трудили смо се да наставимо  посвећено спровођење 

мисије Црвеног крста. Мисија Црвеног крста Србије је да олакшава људску патњу, са задацима: да 

пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других 

несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи, шири знања о међународном хуманитарном 

праву, да превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите и 

унапређује хуманитарне вредности у друштву и у случају стања потреба, пружа социјалну заштиту 

и збрињавање. Обзиром на  тежак задатак пред нама, успели смо да помогнемо великом броју 

социјално угрожених како појединаца тако и породица на нашој општини па и шире.  У току овог 

периода број лица којима смо помогли је преко 15000 и то кроз вршење Јавних овлашћења која су 

поверена Црвеном крсту Србије Законом о Црвеном крсту Србије (Службенигласник107/2005) и 

програмским активностима које спроводи Црвени крст Србије на територији наше земље.  

Пратећи принципе Црвеног крста у сарадњи са партнерским организацијама и донаторима успели 

смо да успешно реализујемо планиране активности за 2018. годину.  

Као и претходних година успешну сарадњу смо наставили и ове године са великим бројем 

институција и донатора пре свега са Градском општином  Врачар, Градским центром за социјални 

рад- одељење Врачар,  свим основним и средњим школама са наше општине, Удружењем особа 

са инвалидитетом „Победник“, ланцем пекара „Retail Coffee“, Удружењем пензионера са општине 

Врачар, О.Ш. Н.Х. Душан Дугалић за децу са сметњама у развоју као и многим другим 

организацијама како са наше општине тако и шире, више о видовима сарање можете прочитати у 

наставку извештаја. Наравно сарадња са вишим нивоима организовања Црвеним крстом Београд 

и Црвеним крстом Србије није могла да изостане као и са другим општинским организацијама у 

Београду. 
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Промоција и омасовљавање добровољног, ненаграђеног 

давалаштва крви 
 

У сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, реализовали смо план акција добровољног 

давања крви за 2018. 

Традиционално као и сваке године смо поводом 8. марта подржали акцију добровољног давања 

крви „Ништа без жена“. Наши волонтери су учествовали у припреми акције и анимирању 

становништва  да дођу у институт и дају крв. 

Изванредна сарадња са основним школама на нашој 

општини је настављена  и ове године. Све основне школе су 

се одазвале литерарно -ликовном конкурсу „Крв живот 

значи“. Најбољи радови су одабрани од стране комисије за 

добровољно давање крви Црвеног крста Врачар. 

Радови су прослеђени Црвеном крсту Београда и затим 

Црвеном крсту Србије и ученици из наших основних школа 

су остварили значајне резултате.  

Награде за најбоље учеснике конкурса су свечано  

додељене приликом  пријема на Старом двору. На нивоу 

града Београда, ученица О.Ш. Јован Миодраговић 

освојила је 3. место у категорији ликовних радова од 5.-8. 

разреда. 

Милица Живковић ученица О.Ш. Јован Миодраговић је  

освојила 3. место у категорији ликовних радова од 5.-8. 

разреда на републичком нивоу. 

Дан Црвеног крста 08.05.2018. смо обележили акцијом 

добровољног  давања крви у сали Г.О. Врачар коју су 

подржали чланови удружења особа са инвалидитетом 

„Победник“. 
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Почетком јуна смо одржали једнодневну радионицу на тему добровољног давалаштва крви, где 

смо едуковали волонтере како и на који начин да приступе даваоцима и зашто је битно давање 

крви за целокупну заједницу. Радионици је присуствовало 8 волонтера. 

Организовали смо акцију добровољног давања крви у сарадњи са Инситутом за трансфузију крви 

поводом Светског дана добровољних давалаца крви и том приликом уручили признања за 67 

вишеструких даваоца. 

Као и претходних година због несташица јединица крви у летњем периоду организовали смо 

акције добровољног давања крви у јуну и јулу месецу у сарадњи са Институтом за трансфузију 

крви Србије и СРОЦ Врачар, где смо добровољним даваоцима поред пропагадних материјала 

делили и карте за базен за све добровољне даваоце. Одзив даваоца је био добар и надамо се 

успешнијој сарадњи у будућем периоду.  

У првој недељи септембра већ 

традиционално у сарадњи са Г.О. Врачар и 

Институтом за трансфузију крви смо 

организовали акцију добровољног давања 

крви у сали општине Врачар. Одзив 

запослених је био добар и надамо се да ће 

следеће године бити још бољи. 

Недељу дана касније смо по позиву Црвеног 

крста Србије учествовали у акцији 

добровољног давања крви за запослене у 

амбасади Сједињенинх Америчких Држава. 

Црвени крст Србије је поводом побољшања 

одзива на акцијама добровољног давалаштва крви организовао дводневни семинар „Менаџмент 

у добровољном давалаштву крви“ 24-25.10. на коме су учествовали наши запослени. 

Поводом измена закона о добровољном давалаштву крви, Црвени крст Србије је у сарадњи са 

Институтом за трансфузију крви организовао састанак секретара поводом упознавања са 

законским обавезама и изменама  као и по питању мотивације даваоца у складу са новим 

законом. 
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Здравствено превентивне активности 
Обележавањем календарски битних активности желели смо да скренемо пажњу људима да треба 

да брину и да се едукују о свом здрављу свакодневно како би имали или одржали здравље на што 

бољем нивоу. 

Одржавањем здравствено превентивних радионица и предавања трудили смо се да подигнемо 

свест деце и младих по питању њиховог здравља и неопходности бриге о истом како би се 

смањили нежељени облици ризичног понашања и ризичних обољења услед некретања и 

неразноврсне исхране код деце и младих. 

Активности којима смо унапређивали или 

мењали ставове и мишљења наших суграђана о 

њиховом здрављу су следеће: 

У последњој недељи септембра 29.09. смо 

обележили Светски дан срца у виду уличне 

манифестације  дељењем здравствено 

промотивног материјала као и тестова знања о 

здрављу за наше најстарије суграђане. На овај 

начин смо подстакли размишљања о 

недовољној бризи за њихово здравље, а 

поготово за здравље њиховог срца.   

На састанку са представницима основних и средњих школа одржаном у последњој недељи августа 

договорено је да у основним и средњим школама обавимо здравствено превентивна предавања  

како за основце тако и за средњошколце.  

Са предвањима смо почели средином октобра 

у Т.Ш. „ГСП“ где су ученицима другог разреда 

волонтери и запослени држали радионице на 

теме превенције болести зависности од 

алкохолизма и пушења, неопходности здраве 

исхране и  физичке активности. У њиховој 

школи је до сада одржано дванаест предавања. 

Ученици су били активни на предавањима и 

показали интересовање за унапређење свог 

здравља и избегавање штетних навика. 
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Ученицима О.Ш. „Јован Миодраговић“  смо одржали радионице на теме здравих стилова живота 

за ученике трећег разреда. Предавања су била везана за неопходност разноврсне исхране и 

адекватне физичке активности и уопштено 

предавање о здрављу.  Одржали смо шест 

предавања у два одељења. Укупно педесеторо 

деце је присуствовало предавањима и на наше 

пријатно изненађење показало велики ниво 

предзнања из ових области. Међутим и поред 

неопходног знања за њихов узраст дошли смо до 

закључка да и даље недовољно времена 

проводе у физичким активностима и да немају 

адекватну исхрану која је углавном заступљена 

слаткишима.Традиционално 01.12. смо 

обележили Светски дан борбе против АИДС-а. 

Наши волонтери су делили едукативни 

порпагандни материјал пролазницима на платоу код Каленић пијаце и тиме скренули пажњу на 

неопходност информисања о полно преносивим болестима и начину заштите од истих.  

У сарадњи са запосленима у XIV Београдској 

гимназији смо 06.12. одржали четири 

здравствено превентивне радионице на теме 

Спречавање болести зависности од алкохолизма 

и цигарета. Број ученика присутан на 

радионицама је био око 60. Велики број ученика 

није био ни свестан колико су заправо 

конзумирањем алкохола и цигарета лоше 

утицали на своје здравље. Надамо се да ће након 

предавања прекинути или бар смањити 

конзумацију штетних фактора који утичу на 

њихов развој.  
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Прва помоћ и реалистички приказ повреда и обољења 

 

Као једна од најпознатијих области деловања Црвеног крста, прва помоћ је била 

најинтересантнија ученицима основних и средњих школа. Предавања и радионице у основним и 

средњим школама су држали вишегодишњи инструктори  од којих су неки и европски прваци у 

пружању прве помоћи.   

Годину смо започели са предавањима у 

Т.Ш. „ГСП“ због велике потребе за 

знањима у овој области због њиховог 

будућег посла који је можда и 

најризичнији. У јануару смо одржали 

предавања у два одељења, све укупно 

двадесет часова су ученици друге године 

одслушали и практично пробали научене 

вештине. Обуци је присуствовало око 40 

ученика смера возачи и техничари 

друмског саобраћаја. 

У априлу смо започели напредну обуку и 

припрему ученика основних и средњих школа за такмичење из прве помоћи, као и екипу прве 

помоћи чији су чланови особе са инвалидитетом по чему смо јединствени не само у нашем граду 

и држави,већ у целој Европи. Кроз обуку је прошло преко 40 ученика основних школа и више од 

15 средњошколаца, такође је у припремном процесу учествовало и 12 особа са инвалидитетом. 

Општинско такмичење из прве помоћи је 

организовано 12.05.2018. у сарадњи са 

Црвеним крстом Палилула у 

Ташмајданском парку. Учествовало је 

седам екипа, две омладине и пет екипа 

подмлатка. Такође је ревијално своје 

знање показала и екипа особа са 

инвалидитетом. 

Поред изванредног знања и вештина 

приказаних на такмичењу од стране свих 

екипа на градско такмичење су прошле 

једна екипа омладине и екипа подмлатка 

из О.Ш. Светозар Марковић.Први пут од 
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када постоји манифестација „Ноћ музеја“ Црвени крст Србије је ове године тачније 19.05.2018. 

узео учешће у манифестацији.  Наши запослени су имали задатак да представе како су се вештине 

прве помоћи мењале кроз историју. Посетиоци 

су имали прилику да пробају да примене неке 

од мера прве помоћи које су им приказиване. 

Црвени крст Београда је организовао камп 

прве помоћи за такмичарске екипе у периоду 

од 20-22.05.2018. овом кампу присуствовала је 

наша екипа омладине тачније 5 чланова екипе 

и инструктор. 

Након даљих припрема за градско такмичење 

екипе су показале изванредно знање ,али на 

жалост  нисмо се пласирали на републичко 

такмичење. 

На градском такмичењу одржаном 02.06.2018. смо заузели следеће позиције. У категорији 

подмлатка смо освојили 4. место, а у категорији омладине 7. место. 

Такође на градском такмичењу нас је представљала екипа особа са инвалидитетом где су 

демонстрирали како је могуће без обзира на инвалидитет  применити вештине прве помоћи  и 

спасити живот. 

У сарадњи са Т.Ш. ГСП смо одржали обуке прве помоћи за њихове ученике. У септембру су 

одржане три обуке и укупан број обучених  ученика у овом месецу је 90. Ученици су показали 

велику заинтересованост за овај вид предавања и активно су учествовали у њима. Наставили смо 

са обукама прве помоћи  ученика Т.Ш. ГСП и у октобру и новембру. Током октобра смо обучили 20 

ученика за пружање прве помоћи. У току новембра обучено је 33 ученика из два одељења  возача 

моторних возила. Са ове две обуке смо 

завршили предавања прве помоћи за ученике 

друге године. Кроз обуку у новој школској 

години је прошло 143 ученика из шест разреда, 

што је све укупно 60 одржаних школских 

часова у овој школи. 

На овогодишњем „Кидс фесту“ одржаном 15-

21.10. смо у сарадњи са Црвеним крстом 

Београд демонстрирали учесницима фестивала 

вештине пружања прве помоћи као и 

радионице о смањењу ризика и ублажавања 

последица од елементарних непогода.                

Одзив деце која су учествовала у радионицама је на наше задовољство био велики. 
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Последње недеље новембра на одржаном „Фестивалу науке“ смо и ове године узели учешће. 

Наши волонтери су деци презентовали активности Црвеног крста Србије. Одржали смо радионице 

прве помоћи где су учесници могли да се упознају са техникама превијања рана и повреда, 

техникама реанимације и збрињавања особа без свести. 

 

Социјална делатност 
Обзиром на  тежак задатак пред нама и велики број социјално угрожених лица успели смо да 

помогнемо великом броју како појединаца тако и породица на нашој општини па и шире. У току 

овог периода свакодневно је вршено прикупљање, селектирање и издавање половне гардеробе 

коју су наши су грађани донирали.  

 

Почетком године смо помогли удружењу особа са инвалидитетом „СРУОСИ Победник“ у 

организацији и припреми годишње скупштине на којој је било 75 њихових чланова. Поред помоћи 

наших волонтера и запослених, донирали смо им новчана средства у износу од 50.000,00 динара. 

 

У сарадњи са Црвеним крстом Чукарица смо посетили наше организације на Косову и Метохији и 

том приликом присуствовали Светосавској прослави у школама „Милан Ракић“у Бабином мосту и 

„Светозар Марковић“у Великој Хочи и  поделили 150 пакетића слаткиша за ученике поменутих 

школа. 

На почетку фебруара за помоћ су нам се обратили из Г.О. Врачар за помоћ породици Мисини који 

су услед породичних конфликта остали на улици са петоро мале деце. Поред пакета хране, 

прибора за личну хигијену и пелена за бебе донирали смо им новчана средства у износу од 

30.000,00 динара како би могли да обезбеде двомесечни смештај и склоне децу са улице док не 

прођу хладни зимски дани. 

Такође нам се за помоћ обратила и Ђокић 

Соња која има двоје деце ометене у развоју.  

Њој је помоћ била потребна у хигијени, 

постељини и пеленама. Сходно могућностима 

смо јој изашли у сусрет и донирали јој 

потребне артикле. 

У последњој недељи фебруара 26.02.2018. на 

нашу и на иницијативу „Градског 

секретаријата за социјалну заштиту“ и Г.О. 

Врачар, смо отворили дневни привремени 

прихватни центар за лица без крова над 
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главом. Од отварања дневног боравка до затварања помоћ је затражило 17 лица. У боравку су им 

обезбеђени конзервирана храна, готова јела, супе, чајеви, ћебад , јакне и хигијена. 

Почетком марта са отопљењем и подизањем температуре изнад 5° C,  привремени прихватни 

центар је затворен 02.03.2018. са 17 збринутих и задовољних корисника. Волонтери Црвеног крста 

Врачар су дежурали у две смене у току ових шест дана у периоду од 08 - 18 часова. Дневни 

ангажман је захтевао осам волонтера. 

 

Донирали смо артикле школског прибора, свесака и пелена за „Удружење самохраних родитеља“ 

тј. за њихових 30 корисника. 

У периоду од 06.03-16.03.2018. смо поделили пакете хигијене, хране и школског прибора за 66 

корисника из социјално угрожених породица. 

Већ традиционално трећу годину за редом смо 

помогли у организацији манифестације 

удружења особа са инвалидитетом „СРУОСИ 

Победник“  осликавања и продаје ускршњих јаја. 

Продајом  ускршњих јаја удружење прикупља 

средства за функционисање и одржавање 

спортско рекреативних активности особа са 

инвалидитетом из овог удружења које броји 

преко 70 чланова. 

У периоду од 08.04-10.04.2018. смо преузели из 

магацина Црвеног крста Србије и дистрибуирали 4000 свезака социјално угроженим ђацима у 

шест основних школа на нашој општини. 

Основној школи „Н.Х. Душан Дугалић“ за децу са сметњама у менталном развоју смо поделили 

100 пакета школског прибора. 

Са почетком недеље Црвеног крста 08.05. до 25.05.2018. вршили смо поделу пакета хране за 

социјално угрожена домаћинства. У овом периоду поделили смо 55 пакета хране за исто толико 

породица. Такође смо 20 пакета хране и хигијене поделили породицама особа са инвалидитетом . 

У последњој недељи маја смо спаковали и поделили 100 пакета хране за  О.Ш. „Н.Х. Душан 

Дугалић“ тј. за породице ученика школе. 

Недељу Црвеног крста смо завршили донирањем играчака дому за незбринуту децу „Драгутин 

Филиповић Јуса“ за њихових 25 корисника. 

Прилог из касица у „Delhaize” објектима смо наменили за куповину 40 чаршафа за потребе Дома 

за незбринуту децу „Драгутин Филиповић Јуса“.   

Прикупљали смо документацију како би троје деце из социјално угрожених породица била 

упућена на опоравак у Баошиће у преиоду 27.06.-06.07.2018. Такође смо се одазвали позиву 

Црвеног крста Ораховац и помогли да још двоје деце из основне школе „Светозар Марковић“из 
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Велике Хоче са Косова и Метохије овог лета оде на море. 

Почетком јула се троје деце упућене на опоравак вратила са летовања у одмаралишту Црвеног 

крста Србије у Црног Гори у Баошићима. На летовању су им организоване радионице и забавни 

програм тако да им је време у потпуности било испуњено и вратили су се са позитивним 

утисцима. Макар су на пар дана заборавили на проблеме које их свакодневно притискају код 

куће.  

У сарадњи са Градским центром за социјални рад- одељење Врачар смо прикупили документацију 

која је потребна за децу из социјално угрожених породица како би отпутовали на опоравак у 

одмаралиште Црвеног крста Александровац у  Митровом пољу почетком августа.   

05.08. смо испратили шесторо деце из социјално угрожених продица са наше општине из нижих 

разреда основних школа у одмаралиште Црвеног крста Александровац у  Митровом пољу.  На 

одмору су са њима били васпитачи и аниматори који су им организовали школе пливања и 

васпитно-едукативне радионице. 

Деца су се вратила 12.08. са позитивним утисцима тако да ће спремни дочекати почетак нове 

школске године. 

У периоду 10.09-30.09. смо поделили свеске за ученике основних школа из социјално угрожених 

породица на нашој општини. Успели смо да поделимо 700 свесака за 70 ученика .  

Поводом „Недеље солидарности“ 15-17.09. организована је акција прикупљања намирница за 

социјално угрожене становнике. У објекту „Delhaize Serbia“ (Maxi) у улици Краља Милана 31 су 

прикупљане намирнице за најсиромашније 

грађане на нашој општини. Акцију су спровели 

наши волонтери коју су прикупљали артикле у 

периоду од 09-15 часова у ова два дана. Од 

прикупљених артикала смо успели да спакујемо 26 

породичних пакета хране укупне тежине 163 кг.  

Соња Ђокић мајка  двоје деце ометене у развоју од 

којих је једно са Дауновим синдромом нам се 

обратила за новчану помоћ, како би могла да 

обезбеди неопходна хигијенска средства за своје 

тешко оболело дете. Сходно могућностима у овој 

години смо у више наврата помогли породици 

Ђокић.  

У периоду 01.10.-23.10. смо делили пакете хране 

прикупљене у „Недељи солидарности“, подељено 

је 26 пакета хране укупне тежине 163 кг, за социјално угрожене породице које су на евиденцији 

центра за социјални рад на нашој општини. На овај начин смо обележили 17. октобар 

Међународни дана борбе против глади. 
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Црвени крст Врачар је добио донацију у храни од „ Retail coffee“ д.о.о. из Београда који су 

заступници бренда „Simit Sarayi“ из Турске. Врста донације су замрзнути пекарско посластичарски 

производи,ђеврек,пецива,торте и колачи. 

Укупно 720.000 комада,односно 70 тона што је 

највећа донација у храни у овој години коју је 

добила организација Црвеног крста. Укупно је 

обухваћено око 8000 корисника смештених у 

установама социјалне заштите,као и 2000 деце 

из специјалних школа и из удружења особа са 

инвалидитетом.  

У току октобра и новембра смо успели да 

поделимо артикле за око 10000 корисника.  

Установе социјалне заштите којима смо 

поделили донирана артикле су: 

1.Геронтолошки центар Београд   

2.ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ Звечанска 7  

3.Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“  

4.Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“Село Стамница                                                          

5.Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В.Матић“ Ужице                                                                         

6.Центар за мигранте Боговађа                                                                       

7.Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“                    

8.Дом за смештај одраслих лица „Кулина“.                                     

9.Геронтолошки центар Јагодина                                                       

10.Дом за смештај старих лица Сурдулица                                         

11.Школа за децу са посебним потребама „Свети Сава“ Умка                                                                                                             

12.Установа за децу и младе "Сремчица"                                            

13.Завод за смештај одраслих лица Крушевац „Мале пчелице“  

14.Геронтолошки центар Бачка Паланка                                                   
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15.Дом за децу  и омладину ометену у развоју-Дом Ветерник             

16.Српска православна црква                                                                     

17.Установа за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац                                                                                                      

18.Завод за васпитање деце и омладине Београд Васа Стајић         

19.Центар за смештај и дневни боравак деце ометене у развоју -Светозара Марковића 85А                                                                      

20.Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ 

21.Удружење особа са инвалидитетом „Живимо заједно“ 

22.Удружење особа са инвалидитетом „Увек са децом“ 

23.Школа за специјално образовање „Антон Скала“ 

24.Средња занатска школа 

25.МНРО Раковица 

26.Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква 

27.Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“Панчево 

28.Геронтолошки центар Панчево 

29.Дом за одрасле „Свети Василије Острошки“ Нови Бечеј 

30.Геронтолошки центар Врбас 

31.Геронтолошки центар Вршац 

32.Дом за душевно оболеле Стари Лец 

33.Креативно едукативни центар 

34.МНРО Звездара 

35.Свратиште Београд 

36.Удружеље особа са инвалидитетом „Победник“ 

37.Основна школа за децу са сметњама у развоју „Душан Дугалић“ 
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38.Геронтолошки центар Младеновац 

39.Геронтолошки центар Зрењанин 

40.Геронтолошки центар Обреновац 

41.Прихватилиште за одрасла и стара лица Београд 

42.МНРО Кец 

У сарадњи са Факултетом политичких наука смо организовали праксу за њихове студенте. 

Студенти-практиканти ће почетком наредне године спроводити активности по питању програма 

бриге о старима где ће спроводити анкете и разговоре са старијим суграђанима из удружења и 

клубова пензионера на нашој општини. Циљ програма је да одрасле суграђане анкетирамо по 

питању њиховог живота(омиљених игара, слободног времена, погледа на свет некад и сад...) и на 

тај начин их подстакнемо да се присећају лепих тренутака и на тај начин своје успомене сачувају 

од заборава. 

Организовали смо две бесплатне представе за ученике нижих разреда из основних школа са наше 

општине у сарадњи са позориштем „Бошко Буха“. Представе су организоване у првој и последњој 

недељи децембра. Представама је присуствовало око 100 деце из основних школа. 

Средином месеца, тачније 14-15.12.  у објекту „Delhaize Serbia“ (Maxi) у улици Краља Милана 31 А 

су наши волонтери прикупљали слаткише за новогодишње пакетиће за децу из социјално 

угрожених породица на нашој општини. Захваљујући добром одзиву грађана на овај начин смо 

успели да прикупимо велики број слаткиша од којих смо припремили 50 пакетића за најмлађе 

суграђане.  

На иницијативу Секретаријата за социјалну заштиту 

Града Београда у сарадњи са Г.О. Врачар смо у 

Сазоновој 119  отворили дневни прихватни центар 

за лица која живе на улици. 

Центар је привременог типа, прихватни центар ће 

бити отворен током целе зиме, када температуре 

буду испод нула степени целзијуса. У току децембра 

3 корисника су се јавила за помоћ. У центру су 

добили чисту пресвлаку, хигијенске пакете, нове 

јакне, топле напитке, конзервирану храну, топла 

готова јела и можда њима најважније топли простор 

где су могли да проведу већи део дана у друштву 
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наших волонтера који су обучени да пруже психосоцијалну подршку лицима из осетљивих 

категорија друштва. На њихову срећу од отварања је температура била у порасту тако да нису 

имали потребе да долазе у центар. 

Сала општине Врачар је и овога пута била место радости за многе малишане из социјално 

угрожених и хранитељских породица на нашој општини.  26.12 смо одржали приредбу и поделу 

пакетића за социјално угрожене ученике основних 

школа и децу из хранитељских породица. Подељено 

је 250 пакетића за децу из угрожених породица. 

Такође у сарадњи са О.Ш. „Н.Х. Синиша 

Николајевић“  тачније са ђацима и родитељима ове 

основне школе прикупљено је 63 пакетића која су 

већ традиционално подељена Свратишту за децу у 

Крфској 7а. 

234,795.00        

УКУПНО 63,799,171.00  

Храна за бескућнике                   35,000.00 

66 пакета хигијене подељених у марту

Пелене за бебе 1200

20 породичних пакета за особе са инвалидитетом

40 постељина за дом "Драгутин Филиповић Јуса"

Свеске 4000 комада

167,976.00        

447,000.00        

10,000.00                 

62,798,000.00  

151,400.00        9,400.00                   

Новогодишњи 

пакетићи

Пакетићи купљени из сопствених средстава 225

Пакетићи донирани и прикупљени у акцијама 163

136,995.00               

97,800.00                 

Донација у 

хигијени

Школски прибор

66 пакета појединачних подељено у марту

100 породичних пакета за  породице ученика О.Ш.  "Н.Х.Душан Дугалић"

55 породичних пакета социјално угроженим породицама

20 породичних пакета за особе са инвалидитетом

26 пакета подељеник у октобру обележен"Међународни дан гладних"

Удружење ОСИ "Победник"

Породици Надежде Мисини

Донација за опоравак деце са КиМ

Соњи Ђокић

Куповина бојлера за породицу Петровић

52,000.00                 

                  50,000.00 

                  66,000.00 

                187,000.00 

                  68,000.00 

УкупноВрста трошкова Вредност робеВрста активности

30,000.00                 

Донација пекарских производа "Simit Sarayi" за 42 установе соц. Заштите           62,050,000.00 

                340,000.00 

                  52,000.00 

Донације у 

храни

Новчана 

средства

259,000.00               

28,000.00                 

Пакети школског прибора 259

Свеске 700 комада

85,800.00                 

30,000.00                 

30,000.00                 

22,176.00                 

160,000.00               
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Припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће 

 

Услед повећане потребе за деловање у несрећама и одговора на несреће у претходним годинама 

овај програм је добио све више на пажњи.  Како претходних тако смо и ове године овом програму 

посветили велику пажњу и време неопходно за припрему и усавршавање у одговору на несреће. 

Почетком године смо распремили магацине и оспособили простор и опрему  у случају потреба за 

деловањем.  

Од почетка до краја 2018. године смо учествовали на свим седницама општинског штаба за 

ванредне ситуације Градске општине Врачар. 

Крајем марта смо добили позив за учешће на тренинг-кампу Црвеног крста Србије за деловање у 

екстремним зимским условима,  обзиром да је секретар члан јединице и инструктор за деловање 

у несрећама у екстремним зимским условима кампу је и лично присуствовао. 

У последњој недељи августа је одржан семинар Црвеног крста Београд поводом обука  за програм 

смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода који ће се спроводити у  

основним школама за ученике 3 разреда. Семинару су присуствовали наши запослени и 

волонтери. 

Почетком октобра смо учествовали на Међународном сајму превенције и реаговања у ванредним 

ситуацијама и безбедности и здравља на раду. У сарадњи са Црвеним крстом Србије смо 

презентовали средства опремљеност и капацитете за деловање у случају ванредних ситуација и 

елементарних непогода. 

 

У сарадњи са Црвеним крстом Србије смо учествовали у  „EADRCC“ вежби ‘’Србија 2018’’ 08-12.10, 

која је имала за циљ да допринесе унапређењу интероперабилности у операцијама међународног 

одговора на несреће. Овом вежбом смо омогућили да тимови за деловање у несрећама у 

њиховим земљама унапреде међународну сарадњу и ојачају координацију  у циљу ефикасног 

рада у различитим операцијама. Наши волонтери 

су три дана провели на локацијама у околини 

Младеновца где су имали задатке симулирања 

угроженог и повређеног становништва и тиме 

допринели да ова вежба буде успешно изведена. 

 

На овогодишњем „Кидс фесту“ одржаном 15-21.10. 

смо у сарадњи са Црвеним крстом Београд 

демонстрирали учесницима фестивала вештине 

пружања прве помоћи као и радионице о смањењу 

ризика и ублажавања последица од елементарних 

непогода. Одзив деце која су учествовала у радионицама је на наше задовољство био велики. 
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Поводом програма за смањење ризика и ублажавања последица од елементарних непогода ,који 

се реализује уз подршку Града Београда и 

Секретаријата за послове одбране,ванредних 

ситуација,комуникације и координацију односа са 

грађанима,у сарадњи са О.Ш. Светозар Марковић 

смо крајем октобра одржали прву обуку за 50 

ученика из два одељења трећег разреда.  

Почетком новембра су учествовали ученици из 

преосталог одељења трећег разреда, број ученика 

обучен у новембру је 25. Кроз обуку су прошла три 

одељења трећег разреда,све укупно је обуку прошло 

75 ученика и сарадња са ђацима и наставницима је 

била изванредна. 

 

Услед одличне сарадње и доброг одзива у О.Ш. Светозар Марковић, предавања смо наставили и у  

О.Ш. Јован Миодраговић. 07.11. су одржана предавања и радионице у три одељења ученика 

трећег разреда. Уз помоћ наставика предавања су 

успешно реализована и деца су уз помоћ наших 

обучених волонтера примили знања како да се 

понашају у ванредним ситуацијама и у случају 

елементарних непогода. 

Последње недеље новембра на одржаном 

„Фестивалу науке“  и ове године смо узели учешће. 

Наши волонтери су деци презентовали активности 

Црвеног крста Србије. Одржали смо радионице прве 

помоћи и такође смо презентовали програм 

превенција и смањење последица од елементарних 

непогода где су учесници имали прилике да сазнају 

како се понашати у ванредним ситуацијама.
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Подмладак и омладина 

Подмладак и омладина су основни делови волонтерске структуре сваке општинске организације 

тако да се континуирано трудимо да постојеће чланове задржимо у Црвеном крсту и да кроз 

сталне едукације и присутност како у основним 

тако и у средњим школама повећамо број и 

структуру волонтера који нам долазе.  

Сваке године одржимо кратак семинар 

дифузије за наше омладинце и подмлаткаре на 

коме уче о историји црвеног крста, принципима 

црвеног крста као и о програмима којима се 

бави Црвени крст. 

Нека од најранијих познанстава ученика потичу 

свакако са квизом „Шта знаш о Црвеном крсту“ 

где се ученици нижих разреда основне школе 

упознају са радом црвеног крста и програмима 

којима се црвени крст бави. Ангажовањем наших старијих волонтера и наставника у основним 

школама већ  традиционално као и сваке 

године у Недељи Црвеног крста 11.05.2018. смо 

одржали општинско такмичење  у квизу „Шта 

знаш о Црвеном крсту“ на коме су учестовали 

ђаци од првог до четвртог разреда из свих 

основних школа са наше општине.  

Ђаци су показали изванредно знање а од шест 

основних школа најбоље знање је показала 

екипа из Основне школе „Светозар Марковић“ 

која нас је након додатних припрема 

представљала и на градском такмичењу и 

освојила 4. место од 16 екипа на истом. 

У сарадњи са Градском општином Врачар, Канцеларијом за младе општине Врачар, и средњим 

школама са наше општине одржали смо предавање о волонтирању. Циљ предавања је био да 

ученици средњих школа сазнају нешто више о појму волонтеризма, организацијама где могу 

искористити своје слободно време на прави начин како би помогли некоме и стекли нова знања 

из области њиховог интересовања кроз хуманитарне активности.  

Крајем године смо у О.Ш. „Н.Х. Синиша Николајевић“ прикупљали школски прибор и слаткише од 

стране ђака и њихових родитеља  како би успели да скупимо који пакетић више за 

најсиромашније малишане на нашој општини. 


