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Увод 
 

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 12000 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 2019. 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, удружењем „Плава шкољка“, као и многим другим организацијама 

како са наше општине тако и шире, више о видовима сарадње 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, реализујемо план акција 

добровољног давања крви за 2019. 

годину смо започели акцијом давања крви у ЈКП „БВК“- Врачар, акцији се одазвао велики 

број запослених  чак 69 од којих је 59 успешно дало крв. Великом одзиву можемо да 

захвалимо председнику комисије за ДДК Црвеног 

крста Врачар Синиши Ђорђевићу, који је успео да 

анимира велики број запослених.Традиционално као и 

сваке године смо поводом 8. марта подржали акцију 

добровољног давања крви „Ништа без жена“. Наших 

пет волонтера су учествовали у припреми акције и 

позивали грађане да дођу у Институт за трансфузију 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“ укупно је прикупљено 650 радова 

из свих школа. 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.  

У недељи Црвеног крста тачније 10.05. смо 

организовали акцију ДДК у сали Г.О. Врачар у 

сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, 

Г.О. Врачар и овога пута су нам се прикључили 

чланови удружења особа са инвалидитетом 

„Победник“. На овај начин смо обележили „Национални дан ДДК.  

Истог дана др. Момчило Ристановић члан управног 

одбора Црвеног крста Врачар је добио признање за 

више од 50 давања крви на свечаности коју је 

организовао Црвени крст Београд у Скупштини града 

Београда. Поред Момчила још један давалац са наше 

општине Владимир Стојановић је добио признање за 

100  давања крви као највишу награду у овој хуманој 

делатности. 

Почетком јуна наши волонтери су учествовали у обуци 

„Како бити успешан мотиватор на акцији ДДК“ коју је 

организовао Црвени крст Београд. 

Поводом Светског дана добровољних даваоца крви 

наши волонтери су паковали пропагандни материјал у 
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Црвеном крсту Србије који је дистрибуиран до свих општинских организација Црвеног 

крста у нашој земљи.Светски дан добровољних давалаца крви смо обележили у сарадњи 

са Институтом за трансфузију крви Србије и Црвеним крстом Београд. 

Шесторо наших волонтера је мотивисало људе да 

подрже акцију и дају крв због несташица крви у 

летњем периоду, додељивали су им пропагандни 

материјал и симболичне поклоне. Акција је 

трајала у периоду од 10 до 16 часова. 

Крајем јуна смо одржали састанак са партнерима 

из СРОЦ „Врачар“ како би се договорили око 

датума, места и времена одржавања акције ДДК на 

Базену спортског центра. Како би мотивисали 

више грађана да дају крв због летњих недостатака 

договорили смо се да сваки добровољни давалац 

добије 5 бесплатних улаза на базен. 

Акција је одржана 05.07.2019. и на акцију се пријавило 28 даваоца од којих је 23 дало крв. 

Акција је била успешна захваљујући залагањима наших волонтера као и запослених у 

СРОЦ „ Врачар“ као и запосленима у Институту 

за трансфузију крви Србије. 

Почетком септембра смо у сарадњи са Г.О. Врачар 

организовали акцију у њиховим просторијама. 

Сала општине је и овога пута била место где су 

даваоци могли да дођу и дају крв. Петоро наших 

волонтера је учествовало на акцији у периоду од 

10-15 часова, овога пута и поред њиховог залагања 

нисмо успели да анимирамо планирани  број 

даваоца. Надамо се да ће следећег пута одзив 

грађана бити већи како би акција била успешнија. 

Током октобра смо у сарадњи са партнерима из 

Института за трансфузију крви израдили план 

акција добровољног давања крви за 2020. годину. 

Средином новембра је одржан састанак у 

Црвеном крсту Србије поводом десетомесечних 

резултата које смо остварили реализацијом јавног 

овлашћења Црвеног крста у добровољном 

давалаштву крви. Састанку су присуствовали 

секретари општинских организација из целе 

земље као и партнери из Института за 

трансфузију крви, Завода за биоциде и 

медицинску екологију као и представници из 

Министарства здравља. 

14.11. је поводом обележавања славе „Удружења 

добровољних даваоца крви Водовода“ Св. Врачи, 

одржана акција ДДК у предузећу „Водовод-
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Врачар“ у сарадњи са трансфузиолошком службом ВМА. Акцију је организовао Синиша 

Ђорђевић председник комисије за ДДК Црвеног крста Врачар које је и председник 

„Удружења добровољних даваоца крви Водовода“, традиционално су подршку акцији и 

обележавању славе присуствовали, председник Драги Лукић и секретар Никола Прица. 

 

Крајем новембра 28. и 29. смо на молбу Црвеног 

крста Београда лепили плакате за мотивацију 

грађана за ДДК на свим клиника које спадају под 

„Клинички центар Србије“. Плакати су штампани 

наменски за ову установу како би се пацијенти и 

грађани која долази у посету мотивисали да дају 

крв у овој установи како се не би дешавале 

несташице посебно на клиникама које су велики 

потрошачи ове драгоцене течности. 

Средином децембра је Црвени крст Београда 

организовао обуку волонтера из области ДДК, 

„Како бити успешан мотиватор на акцијама 

давања крви“, учесници су били нови волонтери 

који до сада нису били на сличним обукама, а од 

којих очекујемо да буду више буду укључени у овај програм. 
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Здравствено превентивне активности  

 
Обележавањем међународних дана везаних за бригу о здрављу, спроводили смо 

активности којима смо желели смо да скренемо пажњу људима да треба да брину и да се 

едукују о свом и здрављу својих ближњих свакодневно како би имали или одржали 

здравље на што бољем нивоу. 

Одржавањем здравствено превентивних радионица и предавања трудили смо се да 

подигнемо свест како наших старијих тако и младих суграђана по питању њиховог 

здравља и неопходности бриге о истом како би се смањили нежељени облици ризичног 

понашања и ризичних обољења услед некретања, неразноврсне исхране и конзумације 

штетних средстава по организам (алкохола, никотина и наркотика). 

Активности којима смо унапређивали или мењали ставове и мишљења наших суграђана о 

њиховом здрављу су следеће: 

Национални дан без дуванског дима смо 

обележили у склопу акције добровољног 

давања крви у ЈКП „БВК“ 30.01.2019. где смо 

запосленима у предузећу делили пропагандни 

материјал о штетности дуванског дима. 

Светски дан здравља смо обележили 08.04.2019. 

у  удружењу пензионера у Проте Матеје 36, где 

смо у сарадњи са социјалним радницима 

договорили кратак интервију и тест присутних 

пензионера колико брину о свом здрављу и на 

који начин могу да побољшају своје и здравље 

својих ближњих.  

Светски дан борбе против пушења 31.05.2019. смо обележили предавањем ученицима у 

Т.Ш. „ГСП“ о штетности дуванског дима као и последицама конзумације истог. 

Предавање су спровели запослени и волонтери Црвеног крста који су здравствени 

радници, како би на што бољи начин могли да 

представе штетност дуванског дима ученицима. 

Спровели смо кратак тест пре предавања на 

који су ученици одлично одреаговали с обзиром 

да су имали доста погрешних знања о самом 

дувану и цигаретама као и о последицама 

конзумације истих. Предавање смо одржали у 

виду презентација на којима су ученици имали 

прилике да увиде штетности цигарета као и 

последице које могу изазвати по њихово 

здравље.Предавање је било успешно и реакције 

ученика су биле позитивне с обзиром да су имали прилике да увиде неке од обољења 

изазваних дуванским димом код њихових најближих чланова породице као и 
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финансијског аспекта који је потребно одвојити у току једне године. 

  

Почетком јула смо на позив Црвеног крста Београд подржали акцију „Камп здравља“ који 

је организовао Секретаријат за здравство града 

Београда и „Campus Salute“. „Камп здравља“ је 

манифестација на којој су грађани могли да обаве 

бесплатне здравствене прегледе. Прегледе су 

вршили лекари који су еминентни стучњањаци у 

својим областима како у Италији тако и у нашој 

земљи. Суграђани су могли да обаве превентивне 

прегледе штитне жлезде, ЕКГ, измере притисак и 

добију савете у вези са дијабетесом и правилном 

исхраном. Ова манифестација се скоро деценију 

одржава у Италији, а по први пут се овакав камп 

организује ван Апенинског полуострва. Наши волонтери су суграђанима делили упитнике 

и спроводили их до места прегледа. Преко 300 грађана је обавило прегледе на овој 

манифестацији.   

 

Са почетком нове школске године наставили смо са 

здравствено превентивним радионицама како у 

основним тако и у средњим школама.  

Прво предавање је одржано средином септембра у 

ТШ „ГСП“ на тему „Болест алкохолизма“. 

Предавању је присуствовао 21 ученик, с обзиром на 

велики број пунолетства у овој години тема им је 

била интересантна јер се одређен број њих већ 

нашао у ситуацији да прекомерно конзумира ову 

супстанцу иако су малолетни. Знања о штетним 

ефекатима на системе органа им је јако слабо, али је већина имала знања о терапији 

испирањем услед прекомерна интоксикације алкохолом као и о смртним исходима услед 

превелике конзумације.  

 

Светски дан срца смо обележили 30. септембра у 

ТШ „ГСП“. Предавање се заснивало на узроцима и 

ризичним облицима понашања који доводе до 

настанка болести кардио-васкуларног система као и 

о самим болестима до којих они доводе и 

неопходност превенције истих. Део предавања смо 

посветили и мерама прве помоћи у случају настанка 

срчаног удара, ангине пекторис и изненадног срчаног застоја. Учесници су показали 

поприлично знање о узроцима настанка болести као и о превенцији истих, али примена 

постојећег знања је  део на којем би требало да пораде. Поприлично интересантан им је 

био део из прве помоћи јер до сада нису имали прилике да уче било шта на ту тему за коју 

су се сви сложили да је битна у свакодневном животу. 
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У октобру смо наставили радионице у одељењу четвртог разреда ТШ „ГСП“ на тему 

„Болест алкохолизма“ и  „Борбе против пушења“ 

предавању је присуствало 18 ученика. 

  

Почетком новембра смо одржали здравствено 

превентивне радионице у ОШ „Н.Х. Синиша 

Николајевић“. Радионице су одрадила три одељења 

петог разреда. Радионице су биле на тему здравља, 

физичке активности и здраве исхране, деца су 

показала интересовање и о болести алкохолизма, као 

и штетности пушења. Интересовање за ова 

предавања су била велика, укупан број ученика који 

је присуствовао је око 70. Поражавајуће су чињенице да је велики број њих пробао 

алкохол као и да је мањи број њих пробао и цигарете већ у овом узрасту, док се по питању 

физичке активности сви ученици слажу да за свој узраст много више времена проводе 

испред екрана него што би требало. 

Током новембра смо наставили са предавањима и у 

средњим школама, 09.11. смо ученицима другог и 

четвртог разреда одржали предавање на теме 

„Болест алкохолизма“ и „Борба против пушења“, 

предавању је присуствовало укупно 45 ученика. 

Предавња смо наставили у одељењима другог 

разреда ове школе, до краја новембра су одржана 

предавања у још три одељења. Укупан број ученика 

који је присуствовао предавањима из ова три 

одељења је 86.  

 

Програм борбе против ХИВ-а/АИДС-а смо наставили и ове године. Одржано је предавање 

ученицима другог и четвртог разреда ТШ „ГСП“ 29. и 30.11 као и 07.12. поводом 

„Светског дана борбе против АИДС-а“. Укупан број ученика који је присуствовао 

предавању је 109. Ученици су поред предавања 

погледали и кратак филм „Дечко који се стидео“, 

такође им је подељен промотивни материјал у виду 

информатора о овој болести као и о вриусу ХИВ-а 

као и о начинима преношења. Након гледања 

едукативног филма код ученика је постигнут ефекат 

интересовања за ову тему па су сходно томе имали 

доста питања о самом вирусу и начину преношења. 

Утисак предавача је да је велики број омладине 

поприлично неедукован по питању полно преносивих 

болести и да би ове радионице требало чешће 

спроводити у средњим школама како би се упознали са неопходним мерама заштите као и 

редовних прегледа након ступања у сексуалне односе. 
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Прва помоћ и реалистички приказ повреда стања и обољења 

 
Као једна од најактуелнијих 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 који су европски 

прваци у пружању прве помоћи. 

Ове године смо напредну обуку за 

ученике основних и средњих школа 

започели крајем фебруара и до данас 

свакодневно се обучавају ученици 

основних и средњих школа са наше 

општине. Услед доброг одзива ученика у 

основним и средњим школама ове године 

имаћемо велики број екипа које ће се 

такмичити на општинском и градском 

такмичењу. Ове године имаћемо и екипу 

петлића(од 1. до 4. раздреда) која ће нас 

представљати на градском такмичењу. Такође већ традиционално своје вештине ће 

приказати и чланови екипе особа са инвалидитетом који нам показују по ко зна који пут да 

физичке  баријере за њих не постоје. 

Општинско такмичење већ традиционално 5 годину за редом организујемо у сарадњи са 

колегама из Црвеног крста Палилула у 

Ташмајданском парку. 

Општинско такмичење смо одржали 12.05. 

на којем су своје знање приказали чланови 

једанаест екипа од тога пет такмичарских 

екипа у категорији подмлатка 4 

такмичарске екипе у категорији омладине, 

као и две ревијалне екипе, екипа особа са 

инвалидитетом и најмлађи волонтери 

петлићи. 

Победничке екипе ће нас представљати на 

градском такмичењу у обе категорије.  

По позиву Црвеног крста Београд, инструктор наших екипа Милица Бранковић је 

учествовала као супервизор на кампу за припрему екипа за градско такмичење који се 

одржао у одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом пољу. 

Већ другу годину за редом смо на позив Црвеног крста Србије  узели учешће у 

манифестацији „Ноћ музеја“ која се одржала 18.05. у згради Црвеног крста Србије 

посетиоци су могли да науче и да пробају извођење вештина реанимације. 

 

Услед одличне сарадње са удружењем особа са инвалидитетом „Победник“, реализовали 
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смо идеју израде јединственог приручника прве 

помоћи за особе са инвалидитетом под 

покровитељством Министарства за рад, борачка и 

социјална питања. У приручнику су представљене 

основне мере прве помоћи за спасавање живота које 

особе са инвалидитетом могу и практично 

применити.  

Поред штампаног издања одрађено је и 50 

приручника на Брајевом писму за слепе и слабовиде 

особе,  што га чини јединственим у свету.  

Промоцију приручника смо одржали у сарадњи са 

удружењем „Победник“ у свечаној сали Г.О. 

Врачар. Поред представника Црвеног крста 

Београд, Црвеног крста Србије на промоцију су 

дошли представници Министарства за рад, 

запошљавање борачка и социјална питања као 

покровитеља овог пројекта, представници 

Секретаријата за здравство града Београда, 

Секретаријата за социјалну заштиту града Београда. 

 

Почетком маја смо у сарадњи са АМСС 

учествовали на градском такмичењу „Шта знаш о 

саобраћају“. На такмичењу смо такмичарима презентовали вештине пружања прве помоћи 

и једну показну вежбу су извели чланови екипе прве 

помоћи омладине. 

Крајем маја је одржано републичко такмичење 

„Шта знаш о саобраћају“ на којем су наше екипе 

такође демонстирале вештине прве помоћи као и 

реалистички приказ повреда које могу настати 

услед саобраћаних незгода. Присутни основци су 

показали велико интересовање за ову област па су 

се приликом демонстрације укључили у рад и 

практично пробали неке од вештина прве помоћи. 

Око 450 ученика је учествовало на ова два такмичења. 

 

Градско такмичење прве помоћи у организацији 

Црвеног крста Београд је ове године одржано 

01.06.2019. на Ади Циганлији.  

Упркос јако лошим врменским условима на 

отварању такмичења, такмичење није одложено. 

Упркос тешким условима за рад наше  

екипе су дале све од себе да покажу своје знање 

најбоље што могу. Полигони који су им задати ове 

године су били све осим лаки и захтевали су велику 
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спремност екипа прве помоћи. Екипа подмлатка је заузела пето место, иако су бодовно 

били јако близу трећег места нажалост ове године нису успели да остваре резултат који 

смо желели, а то је одлазак на републичко такмичење.  

Екипа омладине заузела је десето место, с обзиром на недостатак припрема и немогућност 

учествовања због приватних и школских обавеза на кампу прве помоћи који је 

организовао Црвени крст Београд, резултат је дошао сходно уложеном  времену и труду.  

Екипе су добиле на искуству које се надамо се да ће следеће године  утицати да 

сиитуација са припремама буде боља самим тим и пласман у даљи круг такмичења. 

 

СРУОСИ „Победник“ нас је позвало да као њихови 

гости учествујемо у манифестацији „Звездине 

игре“ које се одржава током целе године у 

различитим дисциплинама. 

Манифестација је хуманитарна и у њу су се до сада 

укључиле разне велике компаније из наше земље 

као и разне јавне личности из света спорта и 

културе. Дисциплина у којој су се овај пут 

надметали је била сценска шминка те је наш тим 

шминкера за РППСО демонстрирао своје вештине и освојио прво место за екипу СРУОСИ 

„Победник“. 

 

На позив Олимпијског комитета Србије 08.06.2019., 

Црвени крст Србије је позван да учествује у 

обезбеђивању „Олимпијског дана за децу“. 

Волонтери су имали задужење да у случају потребе 

учесницима трка укажу прву помоћ и даље их 

спроведу до санитетског возила уколико буде 

потребе. На обострано задовољство није било 

потребе за већим ангажовањем. 

 

Светски дан прве помоћи 14.09.2019. смо 

обележили предавањем ученицима другог разреда 

средње школе у ТШ „ ГСП“ предавању је 

присуствовало 40 ученика који су поред теоретског 

предавања, ученици су и  практично увежбавали 

вештине прве помоћи. Предавање су одржали наши 

инструктори које су ученике научили основним 

вештинама прве помоћи у трајању од 6 школских 

часова. Професори су били изненађени 

заинтересованошћу ученика  
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Републичко такмичење ове године одржано је 21.09.2019., позвани смо да поставимо  

промотивни пункт везан за реанимацију и коришћење аутоматског екстерног 

дефибрилатора. Поред овога у сарадњи са АМСС уз успели смо да организујемо 

промотивни пункт за промоцију безбедности 

деце у саобраћају. На овом пункту је одржано 

такмичење вожње бицикле кроз полигон. 

Најбоље умеће је показала такмичарка из екипе 

ЦК Грачанице која је на овом такмичењу 

освојила бицикл, а најбоље екипе у категорији 

подмлатка и категорији омладине су освојиле 

заштитне кациге за вожњу бицикли. Такмичење 

је подржало шесторо наших волонтера. 

 

Црвени крст Србије поново у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије је организовао 

„Европску недељу спорта“ 27.09.2019. су спортске активности одржане на Ади Циганлији, 

а 28.09. су  одржане у Ташмајданском парку. Наши волонтери су били присутни као 

санитетско обезбеђење у случају повреда учесника. 

 

Са почетком нове школске године започели смо са 

обукама прве помоћи у ТШ „ ГСП“. Обуке су 

спроводили наши инструктори. Обука је била 

намењена ученицима другог, трећег и четвртог 

разреда ове школа и састојала се из десет школских 

часова.Ученицима је поред теоретског знања 

демонстрирано и практично збрињавање 

повређених. Обуке смо изводили до средине 

децембра. Укупан број ученика који је завршио ову 

десеточасовну обуку у овом периоду септембар - 

децембар је 235 из десет одељења. Ученици су 

успешно савладали вештине прве помоћи, надајући 

се да не ће имати портебе за практичном применом 

Крајем октобра од 17-20.10.2019. су наши волонтери учествовали на Европском 

такмичењу у безбедности у саобраћају на позив АМСС. Пет наших представника је 

присуствовало овој манифестацији на којој су поред возачких способности, потребна и 

примена вештина прве помоћи услед саобраћајних незгода. Обзиром да је ово први пут да 

се такмиче у возачким дисциплинама нису остварили жељени резултат, али су свакако 

највише бодова прикупили у примени мера прве помоћи услед саобраћајних незгода. 

Очекујемо да ћемо и следеће године добити позив за учешће у овој манифестацији, само 

боље припремљени за изазове који су осмишљени у категорији вожње. 

Атлетски савез Београда је организовао 68. манифестацију „Улична трка ослобођења“, 

Црвени крст Београд је преузео део санитетског обезбеђења ове манифестације. Двоје 

наших волонтера који су чланови екипе прве помоћи је учествовало у санитетском 

обезбеђивању ове манифестације.  
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Социјална делатност 

 
Од почетка године па све до 31.12.2019. непрекидно смо радили на свим пољима како би 

успели да социјално угрожене становнике како наше општине тако и  социјално угрожене 

у целој земљи помогнемо на најпримернији начин.  

У току овог периода свакодневно је вршено 

прикупљање, селектирање и издавање половне 

гардеробе коју су наши су суграђани донирали.  

 

Почетком године смо наставили са активностима 

везаним за помоћ лицима без крова над главом  у 

хладним зимским данима. У периоду од 04. до 

11. јануара када је и било најхладније дневни 

прихватни центар смо држали отвореним. За 

помоћ нам се обратило 13 лица и троје малолетне 

деце. 

У марту нам се за помоћ у пакетима хигијене 

обратиле две породице, Ђокић и Миленковић обе 

породице имају по једног члана које је лице са 

инвалидитетом. Издати су им пакети хигијене 

укупне тежине 15 кг. 

У априлу нам се такође за помоћ у хигијени 

обратила Ружица Јанковић мајка шесторо деце 

која услед незавршених судских бракоразводних 

парница не добија алиментацију, њена породица 

је добила хигијенски сет укупне тећине 8 кг. 

Крајем марта Црвени крст Врачар је добио донацију у храни од компаније „ Retail coffee“ 

д.о.о. из Београда који су заступници бренда „Simit Sarayi“ из Турске. Врста донације су 

замрзнути пекарско посластичарски производи. Укупно смо преузели 580106 

комада,односно 7570 кутија смештених на 133,2 палете, укупне тежине 73823,17 кг  и то у 

периоду од 29.03. до 12.04.2019. што је највећа донација у храни у овој години коју је 

добила организација Црвеног крста.  

У истом периоду смо донацију проследили у Установе социјалне заштите и социјално 

угроженим грађанима на територији целе Републике Србије. Укупно је обухваћено 28  

установа и удружења и донацију је добило око 8000 корисника . 

Називи установа: 

1. Геронтолошки центар Београд 

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

3. Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“СелоСтамница                                                                                                                                  

4. Центар за мигранте Боговађа                                                                       

5. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“                    

6. Дом за смештај одраслих лица „Кулина“.                                                                                         

7. Дом за смештај старих лица Сурдулица                                         
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8. Школа за децу са посебним потребама „Свети Сава“ Умка                                                                                                             

9. Установа за децу и младе "Сремчица"                                            

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

11. Геронтолошки центар Бачка Паланка                                                   

12. Дом за децу  и омладину ометену у развоју-

Дом Ветерник             

13. Српска православна црква                                                                     

14. Установа за одрасле и старије „Гвозден 

Јованчићевић“ Велики Поповац                                                                                                      

15. Завод за васпитање деце и омладине Београд 

Васа Стајић         

16. Центар за смештај и дневни боравак деце 

ометене у развоју -Светозара Марковића 85А                                                                     

17. Средња занатска школа 

18. Дом за децу и омладину без родитељског 

старања „Споменак“Панчево 

19. Геронтолошки центар Панчево 

20. Дом за одрасле „Свети Василије Острошки“ 

Нови Бечеј 

21. Дом за душевно оболела лица Чуруг 

22. Дом за душевно оболеле Стари Лец 

23. Прихватилиште за децу Београда 

24. Удружеље особа са инвалидитетом „Победник“ 

25. Геронтолошки центар Младеновац 

26. Геронтолошки центар Обреновац 

27. Дом за одрасла инвалидна лица –Бежанијска коса 

28. Геронтолошки центар Сомбор 

 

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

Студенти-практиканти су почетком године спроводили активности по питању програма 

бриге о старима. Кроз анкете и разговоре са 

старијим суграђанима из удружења и клубова 

пензионера на нашој општини успели смо да 

сазнамо више о њиховом животима, 

потребама, омиљеним играмa, начину на који 

проводе слободно време, како изгледа свет из 

њиховог угла некада и сада. На овај  начин смо 

успели да спојимо две генерације да помогну 

једна другој, млади да праве старима друштво 

и на тај начин науче важне животне лекције 

које су се од давнина преносиле са колена на 

колено, а стари да се присећају лепих 

тренутака и на тај начин своје успомене сачувају од заборава. Овај програм ће трајати до 

краја јуна. 
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У сарадњи са Црвеним крстом Чукарица смо 

организовали тродневну посету Косову и Метохији 

удружења особа са инвалидитетом. Током боравка су 

посећени сви споменици како културолошке тако и 

правослване историје. Иако ограничених могућности 

кретања 17 особа је показало непоколебљиву жељу 

да обиђе наше најстарије манастире и да уживо види 

историју и страдање нашег народа на овим 

просторима без обзира што већина институција и 

светиња није прилагођена за особе са инвалидитетом. 

Посећена је и основна школа у Великој Хочи којој су 

уручене књиге које су запослени и ученици О.Ш. „Светозар Марковић“ прикупљали. 

 

Средином априла нам се обратила Соња Ђокић за помоћ у новцу како би могла да покрије 

здравствене трошкове свог детета које болује од „Дауновог синдрома“ уплаћено јој је 

10.000, динара. 

Новчана средства у износу од 100.000,00 динара су уплаћена и Савић Саши који болује од 

церебралне парализе. 

Традиционално смо помогли удружењу особа са инвалидитетом „Победник“ да успешно 

организују ускршњу манифестацију фарбања и 

продаје јаја на тргу Николе Пашића. На овај начин 

се средства прикупљају за помоћ члановима 

удружења и спровођењу програмских активности 

које организују током целе године. 

У недељи Црвеног крста смо поделили 20 

породичних пакета хране и хигијене социјално 

угроженим породицама са територије наше 

општине. 

 

Такође смо у недељи Црвеног крста организовали посету Клубу за сениоре Врачара где су 

волонтери-студенти спроводили програм „Дубински животни интервију“. Присутним 

корисницима клуба је ово било интересантно 

дружење са младима и подсећање на нека времена 

њихових живота у којима су били безбрижнији и 

срећнији. Задовољство сарадње је било обострано 

јер су студенти свакако начили много слушајући 

разне приче из прошлих времена која се у 

многочему разликују од ових данас.  

Средином јуна пред почетак распуста смо 

испразнили касицу која је постављена у Савременој 

гимназији, ученици ове школе су успели да прикупе 

8375,00 динара средства су намењена за породицу Ђокић. 
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Црвени крст Србије нам се обратио за помоћ жртви трговине људима Серџани Ђемајли 

која станује на нашој општини како би јој дистрибуирали помоћ у храни и хигијени.  

Донирана јој је помоћ у храни и хигијени у вредности од 22,514.00 динара. 

Средином јуна смо прикупљали средства из касица постављеним у обејктима „Delhaize 

Serbia“ прикупљена су средства у износу од 28.571,00 средства смо определили за 

куповину постељине дому за незбринуту децу 

„Драгутин Филиповић-Јуса“.  
 

Током јула смо прикупљали документацију за децу 

из социјално угрожених породица које смо упутили 

на опоравак у одмаралиште Црвеног крста Србије у 

Црној Гори у Баошићима и у Александровцу. Троје 

деце је отишло у периоду од 17. – 26.07. у 

одмаралиште Црвеног крста у Баошићима. Броавак 

су им учинили занимљивијим волонтери који су 

децу анимирало током боравка и  учили су их о 

Црвеном крсту као и програмима које Црвени крст спроводи како у нашој земљи тако и по 

свету. Деци је ово био први одлазак на море тако да су се вратила са пуно лепих утисака, 

спремни да дочекају нову школску годину. 

Почетком августа од 12.08 до 19.08.2019. шесторо 

деце је отпутовало у одмаралиште Црвеног крста 

Србије у Александровцу. Одмаралиште је 

опремљено теренима за разне спортске активности 

такође поседује и базен који су деца користила 

током њиховог боравка. Деца су имала 

организоване радионице од стране учитеља који су 

их пазили тако да им је боравак тамо поред 

забавног био и едукативан. Са опоравка деца су се 

вратила након седам дана спремни за почетак нове 

школске године.  

 

Септембар нам је обележила „Недеља 

солидарности“, где смо током викенда тачније 13. и 

14.09.2019. у објекту Макси у улици Краља Милана 

31а прикупљали намирнице које су грађани 

донирали за њихове угрожене суграђане. 

Намирнице које смо прикупљали су намњене за 

социјално угрожене породице на нашој општини.  

Количина намирница које смо прикупили је 320 кг, 

од којих смо направили 50 породичних пакета. 
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Пакете смо у сарадњи са Градским центром за 

социјални рад одељење Врачар поделили 

најугроженијим породицама на нашој општини. 

  
Међународни дан старих 01.10.2019. смо обележили 

обиласком наших најстаријих суграђана и бивших 

волонтера. Волонтери и запослени Црвеног крста 

Врачар су одлазили у кућне посете где су поред 

дружења и помагали пензионерима у виду набавке 

намирница, мерењем притиска набавке лекова и 

других потреба које су они имали, а нису могли сами 

да обаве. Трудимо се да током целе године одржимо 

комуникацију са њима и изађемо у сусрет њиховим 

потребама колико је то могуће, јер део њих живи у 

самачким старачким домаћинствима и поједини су у 

лошијем здравственом стању. 

  

Међународни дан борбе против глади смо обележили поделом пакета за социјално 

угрожене породице. Подељено је 11 породичних пакета. Потребе за пакетима хране и 

хигијене су велике, нажалсот понекад донирана 

средства нису довољна за број корисника који нам 

се обрате за помоћ. 

 

Међународни дан борбе против трговине људима 

смо обележили предавањем у О.Ш. „Н.Х. Синиша 

Николајевић“. Предавању је присуствовало 25 

ученика трећег разреда. Предавање је 

прилагођено за децу кроз радионицу „Чувај се ти“ 

у којој се сликовито приказују ситуације где 

актери Маша и Миша нађу у ситацији када им 

приђе непозната особа и испитује их где станују, понуди им превоз контактира преко 

друштвених мрежа и како су се они снашли. Деца 

учила како да се понашају у случају контакта са 

непознатим људима и како да се заштите у 

појединим ситуацијама као и у случајевима 

контакта путем друштвених мрежа.  

 

Почетком децембра смо ипразнили касице 

постављене у објектима Shop&Go и Макси. Овог 

пута смо прикупили мало средстава због крађе 

касице постављене у објекту у Краља Милана 31а. 

Прикупљено је 5252,00 динара које смо наменили 

за куповину новогодишњих пакетића за децу из 

социјално угрожених породица.  
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Викенд 14.-15.12. смо већ традиционално у објекту Макси у ул. Краља Милана 31а 

прикупљали кондиторске производе које су грађани донирали нашим волонтерима на 

изласку из радње. У овој акцији захваљујући добром одзиву грађана прикупљено је 96 кг 

разних артикала кондиторских производа. Током наредна два дана смо разврстали и 

спаковали 80 новогодишњих пакетића. 

Током децембра наш волонтер и наставник у О.Ш. „Н.Х. Синиша Николајевић“ је 

сабирном акцијом са ученицима нижих разреда и њиховим родитељима прикупила 60 

новогодишњих пакетића са социјално угрожену децу. 

 

Последње недеље децембра почевши 23.12.2019. па до 30.12. смо делили пакетиће за 

социјално угрожену децу и ђаке, децу са 

посебним потребама и сметњама у развоју као 

и деци из хранитељских породица. 

Већ традиционално је сала Г.О. Врачар и ове 

године била место за радост великог броја 

малишана за које смо организовали представу 

и поделу новогодишњих пакетића. 

Новогодишњу представу су изводили глумци 

који су поред сјајног перформанса 

малишанима демонстрирали и мађионичарске 

трикове. Након представе Деда Мраз се појавио и поделио је деци пакетиће. Укупан број 

деце који су добили пакетић је 230. Велики број деце је био из основних школа са наше 

општине. 

 

Градском ценртру за социјални рад – одељење Врачар смо диструбуирали 60 пакетића за 

децу из хранитељских и социјално и материјално угрожених породица. 

Поделили смо 40 пакетића за децу и омладину ометену у развоју који су корисцници 

центра за  дневни боравку деце и омладине 

ометене у развоју „Корнелије“. 

Удружењу за особе са инвалидитетом 

„Победник“ смо поделили на њиховој 

новогодишњој прослави 40 пакетића за 

чланове њиховог удружења. Овога пута улогу 

Деда Мраза је преузео секретар Црвеног крста 

Врачар и члановима удружења поделио 

пакетиће и сликао се са њима. 

Годину у овој области смо завршили поделом 

пакетића удружењу особа са инвалидитетом 

„Плава шкољка“ којима смо такође поделили 40 

пакетића за све чланове њиховог удружења.  

Почетком хладних дана као и претходних 

година остајемо у приправности за отварање дневног центра за прихват особа који живе 

на улици.   
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Припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће 
 

Како претходних тако смо и ове године овом програму посветили велику пажњу и време 

неопходно за припрему и усавршавање у одговору на несреће. 

Средином фебруара смо у сарадњи са Црвеним крстом Србије, Националним тренинг 

центром и Општинским штабом за ванредне 

ситуације организовали „Командно симулациону 

вежбу“. Командно симулациона вежба је 

дводневна обука у којој сви чланови штаба треба 

да се упознају са њиховим задужењима у случају 

ванредних ситуација и начину како да спроводе 

своје задатке које су им додељене на седници 

општинског штаба за ванредне ситације. Првог 

дана обуке су учеснике  и чланове општинског 

штаба предавачи из Сектора за ванредне 

ситуације упознали са њиховим пољима 

деловања као и начинима како би требало да се 

реагује у оквиру ванредних ситуација и 

ванредних догађаја. Другог дана је симулирана несрећа земљотреса на подручју општине 

Врачар где су урушени стамбени и објекти од културног значаја, и са потребом евакуације  

и смештаја угроженог становништва. Циљ вежбе 

је боље упознавање задужења и остваривање 

боље комуникације између свих чланова штаба у 

симулираној несрећи како би у случају реалних 

несрећа одговор на исте био што ефикаснији. 

Одзив и ангажовање чланова је био добар и 

вежба је успешно реализована. 

Након огромних количина падавина које су се 

десиле 23. јуна дошло је до поплава у појединим 

деловима града. На нашој општини није било потребе за реаговањем али по позиву колега 

из Црвеног крста Палилула смо организовали чланове јединице да буду у приправности у 

случају потреба за деловањем и испомоћи. 

Поводом обука за деловање у несрећама за ученике трећег разреда основних школа 

Црвени крст Београд је 28.09.2019. организовао 

обуку за предаваче на овом програму коју су 

наши волонтери успешно завршили. 

Предавачи који су завршили обуку како ове 

тако и претходне године су одржали радионицу 

30.09.2019. у О.Ш. „Н.Х. Синиша 

Николајевић“. Радионици је присуствовало 26 

ученика и њихова наставница. Ученици су на 

радионици стекли знања о елементарним 

непогодама као и начинима ублажавања 

последица насталих услед истих.  
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Врачар 

 

Након радионице ученицима су предавачи поделили промотивне магнете за фрижидер на 

којима су ученици исцртали своје домове и осмислили план евакуације услед несреће. 

Радионица је одлично прихваћена од стране ученика па смо током октобра и новембра 

наставили и у другим одељењима трећег разреда у овој школи. Крајем октобра и средином 

новембра смо одржали још две радионице за ученике. Укупан број ученика који су 

прошли кроз овај вид радионице у овој 

години је 76. 

 

Црвени крст Србије је организовао тродневну 

обуку од 24.10. до 27.10. за чланове 

„Мобилно техничких тимова“. На обуку је 

послата Милица Кузмић као искусни 

волонтер с обзиром на потребе познавања 

рада јединица за деловање у несрећама. 

Обуку је успешно завршила и постала члан 

МТТ који има улогу за подизање камп 

насеља, испумпавање воде из поплављених 

домова као и санитарне заштите услед 

поплава. 

 

Почетком децембра је одржана седница Оштинског штаба за ванредне ситуација. Седници 

су присуствовали председник Црвеног крста Врачар Драги Лукић и секретар Никола 

Прица. Тема седнице је била припремљеност штаба за деловање у потреби екстремно 

ниских температура. 
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Подмладак и омладина 
 
Подмладак и омладина су база волонтера 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. 

Ове године смо у сарадњи са Факултетом 

политичких наука спроводили праксу за њихове 

студенте. Дванаесторо студената се прикључило 

нашој организацији како би завршило практичну 

наставу спровођењем програма које Црвени крст 

спроводи. Претходно су студенти прошли кроз обуке и радионице како би могли 

адекватно да спорводе програме Црвеног крста Врачар. Свих дванест је показало изузетно 

залагање  и успешно обавило практичну наставу у трајању од 60 сати. Планиран је 

наставак сарадње по питању практичне наставе за студенте овог факултета. 

  

Ученици нижих разреда ОШ „Н.Х. Синиша Николајевић“ су организовали акцију 

прикупљања половне гардеробе заједно са наставницом Олгицом Пантелић. У периоду од 

01.04-17.04. прикупљено је око 150 кг половне гардеробе. 

 

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 едукацијом наставника у 

основним школама такмичењу је прситупило шест 

екипа из сваке основне школе по једна.  

Општинско такмичење је одржано у сали Г.О. 

Врачар већ  традиционално у Недељи Црвеног 

крста тачније 08.05.2019. на Међународни дан 

Црвеног крста. 

Ове године прво место заузела је екипа О.Ш. 

„Краљ Петар II Карађорђевић“ друго место 

припало је О.Ш. „ Н.Х. Синиша Николајевић“ и на 

трећем О.Ш.„Светозар Марковић“. 

Победничка екипа нас је представљала на градском такмичењу одржаном 28.05.2019. у 

Тополи где су поред такмичења имали и факултативни обилазак знаменитости овога краја.  
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Наша екипа је на градском такмичењу заузела четврто место. 

У недељи Црвеног крста смо у Т.Ш. „ГСП“ одржали предавање о историји и настанку 

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, принципима и деловању покрета у нашој 

земљи. 

Након предавања прве помоћи у Т.Ш. „ГСП“ приљкучило нам се 10 волонтера из ове 

школе. Ученици су успешно прошли кроз обуке основних програма деловања наше 

организације и на наше задовољство показали велико интересовање за рад у нашој 

организацији. 

 

Волонтери из подмлатка и омладине су почетком октобра помогли у организацији 

„Светског дана особа са церебралном парализом“ на Тргу републике. Из Савеза за особе 

са церебралном парализом су нам се 

обратили за помоћ у виду људства и 

транспорта реквизита. Волонтери су 

облолелима и њиховим пратиоцима који су 

дошли на манифестацију делили балоне, 

флашице са водом и помагали да се довезу до 

платоа на Тргу републике на којој је одржан 

забавно музички програм. Након програма 

учесници су у знак обележавања Светског 

дана пустили балоне како би грађанима 

скренули пажњу да нису тако невидљиви 

суграђани. 

   

Ученици нижих разреда О.Ш. „Синиша Николајевић“ су током децембра поред 

новогодишњих пакетића (слаткиша, играчака, свесака...) прикупљали и половну 

гардеробу. Прикупљено је око 200 кг половне гардеробе коју смо проследили нашим 

корисницима. 


