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Црвени крст 

Врачар 

Увод 
 

Мисија Црвеног крста је да олакшава људску патњу пружајући 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. Велики изазов смо имали ове године јер је потреба за 

олакшавањем патње људи била превелика. Пандемија вируса COVID-19 је оставила 

великог трага како на психо-физичко стање људи тако и на материјално и социјално. 

Поред свих потешкоћа са којима смо се сусретали на остваривању наших задатака на 

првом месту нам је увек било да помоћ морамо да пружимо свима који су је тражили и 

којима је била потребна. 

Иако је био 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 25000 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 и поред свих ограничења успешно реализујемо велики део планираних 

активности за 2020. годину, због ванредног стања и забране окупљања већег броја људи 

део активности није био могућ да се спроведе.  

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

институција и донатора пре свега са Градском општином  Врачар, Градским 

секретаријатом за социјалну заштиту, Градским секретаријатом за послове одбране, 

ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, Градским 

секретаријатом за здравство, Градским центром за социјални рад - одељење Врачар,  свим 

основним и средњим школама са наше општине, удружењем особа са инвалидитетом 

„Победник“, Хуманитарном организацијом за помоћ особама са сметњама у развоју 

„Дечије срце“, Дневним центром за боравак деце и омладине са сметњама у развоју 

„Корнелије“, удружењем „Плава шкољка“, као и многим другим организацијама како са 

наше општине тако и шире. 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. Уз помоћ партнера, донатора и волонтера успели 

смо да помоћ пружимо до: 

Број помогнутих 

породица 

Број помогнутих 

појединаца 

Новчаних 

донација 

Вредност 

дониране робе 

7000 25000 878.000,00 

дин 

8.500.000,00 

дин 

Више о активностима које смо спроводили током 2020. године можете прочитати у 

наставку извештаја. 
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Врачар 

Промоција и омасовљавање добровољног, ненаграђеног 

давалаштва крви  

 

У сарадњи са Институтом за трансфузију крви 

Србије, реализујемо план акција добровољног 

давања крви за 2020. годину. 

Годину смо већ традиционално започели акцијом 

давања крви у ЈКП „БВК“- Врачар, акцији се 

одазвао велики број запослених  чак 63 од којих је 

59 успешно дало крв. Великом одзиву можемо да 

захвалимо председнику комисије за добровољно 

давалаштво крви Црвеног крста Врачар, Синиши 

Ђорђевићу. 

Почетком фебруара смо у сарадњи са ГО Врачар 

направили акцију у сали општине 29 даваоца је 

дошло. 

Поводом „Дана заљубљених“ смо у сарадњи са Институтом направили акцију у њиховим 

просторијама и прикупили 17 јединица крви. 

Крајем фебруара смо за студенте факултета 

Политичких наука у сарадњи са Црвеним крстом 

Звездара организовали једнодневни семинар о 

давалаштву крви на којем је учествовало 29 

студената. 

Kао и сваке године,поводом 8. марта смо 

подржали акцију добровољног давања крви 

„Ништа без жена“. Наших пет волонтера су 

учествовали у припреми акције и позивали 

суграђане да дођу у Институт за трансфузију и 

дају крв. Ове године је одзив био одличан чак 200 

особа се током дана појавило у Институту да 

донира крв. 

Почетком јуна запослени у БВК су се одазвали акцији уз 

поштовање епидемиолошких мера, прикупљено је 60 

јединица захваљујући овим хуманим људима. 

Светски дан даваоца крви 14.06. смо обележили у 

Институту за трансфузију крви Србије. Пет волонтера је 

позивало грађане испред храма Св. Саве и Народне 

библиотеке да дођу у Институт и да дају крв тог дана. 

Акцију је подржало 37 даваоца, који су одвојили своје 

време да првог сунчаног дана након престанка карантина 

дођу и помогну некоме. Волонтери су даваоцима делили 

мале знакове пажње у виду привезака, обележивача за 

књиге, оловке и блокчиће са мотивима добровољног 

давалаштва. 
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Врачар 

Почетак јула је био одвојен за даваоце који су љубитељи чоколаде. Мали произвођачи 

ручно прављених чоколада и чоколадних посластица су донирали своје производе за све 

даваоце крви који су се одазвали 07.јула и дошли да помогну. 82 даваоца су тога дана 

дошли у Институт. 

 

Наши волонтери су током периода јул- септембар у 

више наврата активно учествовали у позивању 

грађана који су прележали COVID-19 за донирање 

плазме у сврхе лечења новооболелих. Овим путем 

успели су да остваре контакт са преко 1000 људи 

који ће уколико испуне критеријуме за донирање 

плазме, помоћи новооболелима и убрзати њихово 

излечење.  

Почетком септембра смо у сарадњи са ГО Врачар 

организовали акцију давања крви у галерији 

општине, где је 23 особе дошло да донира крв.  

Запослени у Београдском водоводу и канализацији су 

крајем септембра још једном показали величину и у 

другом таласу епидемије дошли у великом броју. 

Њих 60 је дошло да подржи акцију.  

У периоду од 05-07. октобра смо организовали 

семинар о добровољном давалаштву крви и 

менаџменту у давалаштву у сарадњи са колегама из 

других општинских организација Црвеног крста као и 

са сарадницима из Института за трансфузију крви 

Србије и Трансфизиолошке службе Земун.  

Почетком новембра смо покренули кампању 2020. која 

за циљ има да позове матуранте који нису имали 

прилику да током завршне године средње школе први 

пут у свом животу учине ово хумано дело и дају крв.  

Матуранти 14. београдске гимназије су се одазвали 

акцији давања крви. Због измењене наставе и 

погоршања епидемиолошке ситуације акција није 

могла да се одржи у оквиру школе. Акција је одржана 

у Институту, а 10 матураната је први пут учинило 

највећи хумани чин давања крви за особе које не 

познаје. 
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Здравствено превентивне активности  

 
Обележавањем међународних дана везаних за бригу о здрављу, спроводили смо 

активности којима смо скретали пажњу људи да треба да брину и да се едукују о свом и 

здрављу својих ближњих свакодневно како би 

имали квалитетнији живот. 

 

Годину смо започели обележавањем Светског дана 

против дуванског дима уличном промотивном 

манифестацијом.  

 Волонтери су суграђанима делили информативне 

летке са информацијама како дувански дим утиче 

на њих и њихове ближње. Циљна група су нам били 

пре свега родитељи са децом, труднице, малолетни 

грађани и други пушачи на које смо наилазили. 

Волонтери су делили грађанима летке са 

информацијама о штетности дуванског дима по њих 

као и по пасивне пушаче из њихове околине. Овим 

начином успели су да остваре контакт са око 200 

суграђана. 

Са почетком пандемије COVID-19 активности су 

нам пре свега биле усмерене на спречавање ширења 

ове болести и помоћ људима који су били погођени последицама затварања. Светски дан 

здравља смо обележили током пандемије на терену, социјално угроженим грађанима 

којима смо вршили дистрибуцију пакета хране и хигијене такође смо достављали и 

заштитне маске и рукавице које смо добили од 

донатора Г.О.Врачар како би и они са малим 

примањима могли да се заштите јер је услед 

несташица маски и рукавица цена истих била за 

многе кориснике неприступачна за свакодневну 

употребу. Старији суграђани су били у изолацији и 

било им је ограничено кретање што је утицало на 

физичко здравље најстаријих суграђана затим и на 

психичко. Неретко су нам се грађани обраћали за 

помоћ у виду набавке лекова, заказивања прегледа 

код лекара и преузимања рецепта. Грађанима којима 

смо пружали помоћ у виду набавки делили смо летке 

са информацијама за спречавање ширења инфекције 

COVID 19. 

Светски дан без дуванског дима смо обележили 

поделом промотивних летака. Слоган овогодишње 

кампање је „Заштита младих од манипулација 

дуванске индустрије и спречавање употребе дувана и 

никотина међу младима”, сходно теми, циљна група су нам били пре свега омладина, 
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родитељи са децом, труднице, и други пушачи на које смо наилазили. Поред њих  смо 

желели да скренемо пажњу о штетности дувана и међу корисницима социјалне помоћи 

који су на народној кухињи јер смо током пандемије закључили да већина њих иако без 

примања и лошег здравља користи цигарете. С обзиром на њихово материјално и 

здравствено стање желели смо да их подстакнемо да буду свеснији пре свега о штетности 

по њихово здравље као и материјалним губитцима које куповина цигарета доноси. 

Волонтери су делили грађанима летке са информацијама о штетности дуванског дима као 

и по пасивне пушаче из њихове околине..  

Програм борбе против ХИВ-а/АИДС-а смо наставили и ове године. Волонтери су код 

платоа храма Св. Саве делили промотивне летке са информацијама везаним за начин 

преношења и дијагностике ове болести као и контактима служби у које могу да се јаве у 

случају ризичних и незаштићених контакта. 

Средином децембра смо позвани као испомоћ Министартсву здравља у раду 

новоотвореног Клиничког центра у  Батајници. Због великог пријема пацијената у ову 

установу, јавила се и неопходност отварања кол центра како би успело да се одговори на 

све позиве забринутих чланова породице оболелих. Наши волонтери су у више наврата 

током децембра одлазили у Клинички центар Србије и у шесточасовним сменама 

одговарали на позиве и давали неопходне информације грађанима. 
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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 

активност где су млади људи стицали вештине спасавања живота и спречавања 

погоршања стања повређених и оболелих. 

  

Ове године смо обуке одржавали путем 

„on-line“ платформа за едукацију као и 

израдом промотивних видео и штампаних 

материјала за едукацију грађана.  

 

За ученике средњих школа пре свега 

Техничке школе „ГСП“ смо у сарадњи са 

АМСС и FIA спровели у дело пројекат 

обуке младих возача и направили „on-line“ 

едукацију са презентацијама и видео 

материјалом како би могли да науче напредне вештине прве помоћи и на тај начин 

помогну себи и другим учесницима у саобраћају. У пројекат је укључен и Црвени крст 

Земун као и ученици Саобраћајне школе у Земуну због 

потребе њиховог образовања и неопходности знања 

ових младих људи вештинама прве помоћи. Пројекат је 

кренуо од почетка године тако да су обуке реализоване 

у нормалним условима са могућношћу извођења 

практичне наставе. Међутим како је кренула пандемија 

COVID-19 предавања су настављена путем 

презентација и видео материјала. До сада је кроз овај 

вид наставе прошло 500 ученика.  

За овај програм сваке године интересовање је велико 

међутим због обуставе наставе како у основним тако и 

у средњим школама, ове године због епидемиолошких 

мера нисмо могли да организујемо такмичење у овој 

области. 

 

На позив Спортског ауто и картинг савеза Србије 

учествовали смо у обезбеђивању неколико 

овогодишњих трка. Прво обезбеђивање имали смо на 

манифестацији кружне трке одржане на стази 

Берановац у Краљеву. Ангажовали смо искусне 

волонтере и запослене који су медицински радници као 

испомоћ ангажованој хитној медицинској служби како 

би у случају потребе могли да регују и помогну 

колегама због специфичности као што су уклањање 

кацига и евакуација из тркачког возила.   

Након Берановца обезбеђивали смо први овогодишњи 
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рели на Златибору. 

 

На позив организатора завршног турнира Лиге будућих шампиона која се ове године 

одржала на Златибору на вештачким теренима 

ХТП Палисад, ангажовали смо две екипе са 

санитетским возилима које су три дана бринуле 

о безбедности свих учесника овог шампионата.  

Одмах након релија на Златибору упутили смо 

се на обезбеђивање ауто-слалома  у Панчеву. 

Поводом светског дана прве помоћи 12. 

септембра и повећања безбедности у саобраћају 

смо у сарадњи са АМСС направили неколико 

кратких едукативних видео материјала везаних 

за саобраћајне несреће. Циљ је био да возаче и 

будуће возаче едукујемо како да безбедно приступе месту несреће и како да га они сами 

обезбеде. Које службе треба да позову  у случају несреће и како да укажу мере прве 

помоћи животно угроженим и повређеним лицима. Ове видео садржаје на друштвеним 

мрежама до сада је прегледало преко 10 000 људи. 

Такође смо у у сарадњи са АМСС израдили брошуру прве помоћи за возаче са поступцима 

које треба применити на месту саобраћајне незгоде. Брошура је дистрибуирана уз чланске 

карте за осигурање на путевима. До сада је брошура подељена за 10 000 чланова овог 

осигурања. 

У сарадњи са Мото савезом Србије смо у децембру одржали пет обука прве помоћи за 100 

тренера и судија у  ауто мото спорту. Полазници су били изузетно задовољни 

предавањима, као и потребу за сталном едукацијом како људи у организацији тако и 

самих тркача због велике изложености повређивању приликом ових манифестација. 
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Врачар 

Социјална делатност 

 
Од почетка године па све до 31.12.2020. непрекидно смо радили на свим пољима како би 

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

у целом граду помогнемо на најпримеренији начин.  

 

Почетком године смо у сарадњи са ОШ „Н.Х. Синиша 

Николајевић“ организовали акцију сакупљања гардеробе 

за помоћ социјално угроженим лицима, прикупљено је око 

100 кг половне гардеробе за децу и одрасле.  

Од почетка године па све до средине марта свакодневно је 

вршено прикупљање, селектирање и издавање половне 

гардеробе коју су наши су суграђани донирали.  

Обуставу пријема и дистрибуције смо вршили по добијању 

директиве од стране Црвеног крста Србије, као и услед 

погоршања ситуације са епидемијом вируса COVID 19. 

Обустава пријема и дистрибуције гардеробе је почела 

средином марта и трајала је до краја ванредног стања. 

 

Прикупљена новчана средства од почетка године смо наменили за помоћ породицама чији 

су чланови особе са инвалидитетом и породице које живе у тешким материјалним 

условима. 

У фебруару смо успели да новчаном донацијом од 40.000 

динара помогнемо удружењу особа са инвалидитетом 

„Победник“. Овим новчаним средствима плаћен је превоз 

за одлазак њихових чланова на излет на Јахорину, како би 

чланови овог удружења отишли на краћи опоравак, стекли 

нова пријатељства и макар на тренутке забораве 

свакодневне проблеме са којима се сусрећу.  

Новчаном донацијом од 500.000,00 динара смо помогли 

породицама чији чланови се боре са инвалидитетом, 

тешким болестима и живе у јако лошим материјалним 

условима. На овај начин смо желели да им олакшамо 

болну свакодневницу у којој се налазе надајући се да ће 

успети да себи омогуће адекватне прегледе, помагала и друге неопходних ствари које нису 

себи могли да приуште, а свакодневно су им потребна. Ову ночану донацују као помоћ је 

добило  12 породица које броје укупно 46 чланова од којих су 12 особе са инвалидитетом. 

  

Почетак марта нам је најавио и почетак епидемије COVID-19 у нашој земљи. Црвени крст 

Врачар је као део система одговора на несреће након проглашења ванредног стања 

укључио своје расположиве капацитете у рад Штаба за ванредне ситуације ГО Врачар и 

прикључио своје волонетре волонтерском сервису ГО Врачар. Приоритет су нам биле 

породице чији су чланови особе са инвалидтитетом и социјално угрожена домаћинства.  
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У другој недељи јуна смо почели са прикупљањем 

половне гардеробе, због великих потреба корисника који 

током ванредног стања нису били у могућност да долазе. 

Суграђанима који живе на улици је овај вид помоћи био 

преко потребан посебно у виду обуће и летње гардеробе. 

Такође су нам се за помоћ у виду гардеробе обраћале 

породице са малом децом због брзог прерастања 

гардеробе коју имају. Добијањем донације 400 кг 

вакумираног киселог купуса смо у што краћем року 

дистрибуирали до 80 породица које су корисници 

народне кухиње и тиме допунили оброке које су 

добијали. Такође смо током јула овим породицама поделили инстант супе и нудле како би 

им допунили оброке. 

У сарадњи са партнерима из ГЦСР-одељење Врачар смо успоставили контакт са 

породицама које су социјално угрожене, а имају децу узраста између 9 и 11 година која су 

у критеријуму за одлазак на летовање у одмаралиште Црвеног крста Србије у Митровом 

пољу. Деветоро деце је требало да путује, међутим због нејасне епидемиолошке ситуације 

и превенције ширења вируса путовање је ипак отказано. 

Поделом донације хигијенских сетова за социјално угрожене грађане омогућили смо им да 

могу редовно да одржавају своју хигијену и на тај начин сачувају своје здравље.  

Удружење особа са инвалидитетом „Победник“ је након вишегодишњих залагања добило 

простор у којем њихови чланови могу да организују своје 

активности. Обзиром на потребе реновирања истог наши 

запослени су решили да помогну реновирање како 

материјално тако и својим радом на адаптацији, како би 

исти могао да се користи за потребе њихових чланова. 

Након радног времена смо одлазили и често у касне сате 

завршавали радове како би особе са инвалидитетом из 

овог удружења што пре могле да се окупљају у новој 

средини и тако наставе своје дружење и опоравак. Сада 

њихови чланови неометано могу да користе простор, са 

својим помагалима (ходалицама, колицима, штакама) и 

организују друштвене активности попут играња пикада, карата, друштвених игара, цртања 

и на тај начин развијају своје социјалне, моторичке и говорне вештине. 

 

Прикупљањем средстава од донација грађана у касицама постављеним у „Maxi, Shop&Go“ 

објекте и наших пријатеља у наутичком клубу „Боље вас нашли“ смо успели да 
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прикупимо средства за поправку аспиратора Зорице 

Драгојловић која болује од спиналне мишићне дистрофије. 

Зорица због свог обољења има потешкоће са дисањем и због 

тога има уграђену канилу кроз коју дише. Како би јој 

дисање било неометано неопходно је да се канила и секрет 

који се у њој скупља стално чисти. Због неисправности 

апарата смо покренули ову акцију како би се Зорици 

омогућило нормално дисање, поред свих тегоба које прате 

ово обољење. Нашим залагањем успели смо да прикупимо 

68.000,00 динара.  

Са почетком нове школске године поделили смо школски 

прибор за 50 ученика који се налазе у хранитељским или 

социјално угроженим породицама на нашој општини. 

Новчана донација у укупном износу од 270.000,00 динара је 

уплаћена за две особе са инвалидитетом како би купили 

неопходна ортопедска помагала и тиме омогућили себи 

лакши свакодневни живот. 

Прикупљањем артикла хране у оквиру недеље солидарности 

током два дана 8 волонтера успело је да прикупи 133 кг хране 

од којих смо успели да спакујемо 25 пакета које смо 

поделили социјално угроженим породицама.  

У новембру нам је стигла донација 100 пакета хране 

обезбеђена од стране Немачке организације за међународну 

сарадњу намењена социјално угроженим лицима и особама са 

инвалидитетом.Укупна тежина ових 100 пакета хране је 1,7 

тона. Део ове донације су сами корисници преузимали уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. Поделу смо вршили 

на отовреном испред магацина уз поштовање растојања од 

2м и обавезно ношење заштитне маске примаоца помоћи. 

Подела помоћи током новембра је вршена у три дана, како 

би испоштовали противепидемијске процедуре. Током 

новембра пакете хране је преузело 72 породице, а до 7 

породица смо извршили директну дистрибуцију због 

инвалидитета корисника и старосне структуре. Остатак 

пакета смо поделили током децембра социјално угроженим 

лицима и особама са инвалидитетом. 

 

У сарадњи са ГО Врачар смо на иницијативу Секретаријата 

за социјалну заштиту Града Београда отворили привремени 
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дневни прихватни центар за лица која живе на улици у Сазоновој 119.  

По отварању дневног прихватног центра 

корисници су свакодневно долазили и 

користили услуге истог. Број корисника који 

нам се обратио за овај вид помоћи током 

децембра је 132. Подељено им је 145 оброка, 

140 топлих напитака, 18 ћебади и 17 зимских 

јакни.  

Центар ће бити отворен и у наредним 

месецима током трајања зимских дана. 

 

Током децембра су ученици ОШ „Синиша 

Николајевић прикупили 35 новогодишњих 

пакетића. Ову количину смо однели у дневни боравак за децу и омладину са сметњама у 

развоју „Корнелије“. Такође смо по добијању донације средстава од ГО Врачар извршили 

набавку 1000 новогодишњих пакетића које смо крајем децембра делили социјално 

угроженој деци на нашој општини.  
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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 

јер је пандемија COVID-19  то захтевала. 

Са почетком ванредног стања наши волонтери су били 

укључени у помоћ суграђанима који су због година или 

доласка из иностранства морали да буду у самоизолацији. 

Током трајања ванредног стања помоћ је указана великом 

броју грађана не само кроз набавке основних животних 

намирница, лекова и поделе пакета хране и хигијене, већ и 

кроз психосоцијалну подршку и савете. Средина марта је 

најавила почетак епидемије COVID-19 у нашој земљи. 

Црвени крст Врачар је као део система одговора на 

несреће након проглашења ванредног стања укључио своје расположиве капацитете у рад 

Штаба за ванредне ситуације ГО Врачар и прикључио своје волонетре волонтерском 

сервису ГО Врачар са којим смо имали изванредну 

сарадњу.  

Током трајања ванредног стања запослени и волонтери су 

били на терену и помагали становницима преко 65 година 

и онима који су у изолацији , у виду набавке неопходних 

намирница, лекова, заказивања неопходних здравствених 

прегледа, плаћања рачуна. У овој активности је 

учествовало укупно 30 волонтера који су били на терену 

2896 сати. У периоду од 19.03.до 05.05.2020. смо успели 

да изађемо у сусрет и нађемо се на услузи у  456 

домаћинстава,  често одлазећи у више радњи и апотека 

како би успели да одговоримо на све њихове потребе. Укупна тежина ових набавки била је 

око 5000 кг.  

У сарадњи са ГО Врачар,а на основу претходних анализа о потребама, извршили смо 

набавку 6000 пакета хране и хигијене намењених  

пензионерима, лицима преко 65 година, особама са 

инвалидитетом, корисницима материјалног обезбеђења и 

другим социјално угрођженим категоријама становништва 

са територије ГО Врачар. Један део пакета је 

дистрибуиран  преко волонтерског сервиса на основу 

захтева грађана.  

У сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом помоћ 

смо достављали до њихових чланова којима је овај вид 

помоћи био од изузетног значаја. Удружења која смо 

контактирали су Градска организација глувих- Београда, 

Савез слепих и слабовидих Београд, Хуманитарна 
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организација за помоћ особама са сметњама у развоју „Дечије срце“  

Удружење самохраних родитеља социјално 

хуманитарна организација Београд 

Центар за самостални живот ОСИ Србије, Удружење 

Аутизам-право на живот, Удружење особа са 

инвалидитетом „Победник“, Удружење жртава 

насиља ХАЈР. 

Хранитељским породицама на нашој општини смо 

поред  хигијенских пакета донираних од UNICEF-a 

доставили додатне пакете хране и хигијене.. 

Такође у сарадњи са Градским центром за социјални 

рад – одељење Врачар смо помогли све кориснике 

које се налазе на њиховој евиденцији особа без 

примања или јако малим примањима, као и свим 

корисницима народне кухиње.За ову активност смо 

ангажовали два аутомобила,а поред запослених били 

су ангажовани и волонетри Црвеног крста Врачар. 

Све време трајања ванредног стања,телефон Црвеног 

крста Врачар је био отворен за пружање 

психосоцијалне подршке онима који су били у 

изолацији и којима је овај вид разговора био од велике 

помоћи.  

 Период изолације је посебно погодио пензионере 

који одлуком кризног штаба нису могли да напуштају 

своје домове што је изазивало потешкоће у њиховом 

емоционалном и психолошком свакодневном 

функционисању. Неретко су нас звали и по више пута 

недељно да им одлазимо у набавке и  након завршетка 

ванредног стања јер многи од њих имају хронична 

обољења и потешкоће при кретању. 

Као део Штаба за ванредне ситуације ГО Врачар током трајања ванредног стања имали 

смо дванаесточасовна дежурства у ГО Врачар у случају потребе за хитним реаговањем. 

Запослени и председник Црвеног крста Врачар су у 12 наврата били позивани да дежурају 

у дневним и ноћним сменама. 

Током маја је подељено 200 пакета хране и 

хигијене социјално угроженим породицама 

посебно погођеним последицама пандемије. 

Наши волонтери су често били ангажовани као 

испомоћ у магацину Црвеног крста Београд како 

би се донације хране и хигијене могле што пре 

дистрибуирати до свих општинских организација 
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Црвеног крста.  

Током јула и августа  на иницијативу наших 

волонтера преко друштвених мрежа смо кренули са 

акцијом прикупљања помоћи за здравствене 

раднике у КОВИД центрима. 

Успели смо да обезбедимо заједно са донаторима 

100 комплета постељине, 660 мајица, 400 л 

флаширане воде, око 100 кг разних козметичких 

производа (шампона, купки, крема за руке, балзама 

за косу...), 400 л сокова, 320 сапуна, и преко 70 кг кондиторских производа. Прикупљене 

донације смо у више наврата достављали до 6 COVID-19 болница. Запосленима је ово 

било неопходно не само као помоћ у освежењима и 

хигијенским препаратима већ и као ветар у леђа да 

их нисмо заборавили, већ да им се захваљујемо 

што непрекидно помажу свима у јако тешким 

условима рада.  

На иницијативу Црвеног крста Врачар формиран је  

СОТ-а за особе са инвалидитетом у случају 

ванредних ситуација у склопу Штаба за ванредне 

ситуације ГО Врачар, чији је циљ  да се у случају 

настанка ванредних ситуација већа пажња посвети 

овој категорији људи, посебно ментално недовољно развијеним особама како би им се 

омогућило иоле нормално функционисање у случају ванредне ситуације каква је била и са 

COVID 19. Током пандемије смо имали честе сусрете са породицама чији су чланови 

особе са инвалидитетом, аутизмом и другим облицима измењеног бихевиоралног стања. 

Неретко се дешавало да о оваквим члановима или чак целим породицама није имао ко да 

брине током пандемије, јер су здрави чланови ових домаћинстава били људи који имају 

преко 65 година. Велику подршку смо добили од чланова штаба за ванредне ситуације ГО 

Врачар за формирање СОТ-а тако да се надамо да ћемо убудуће брже препознати потребе 

ових људи и боље успети да одговоримо на проблеме са којима се буду сусретали. 
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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. Ове године због настанка пандемије и обуставе 

наставе у школама, активности су нам биле поприлично ограничене како у основним тако 

и у средњим школама. Самим тим се број волонтера из ових установа није знатно повећао 

ове године.  

Сваке године одржимо кратак семинар дифузије за наше омладинце и подмлаткаре на 

којем уче о историји Црвеног крста, принципима Црвеног крста као и о програмима 

којима се бави Црвени крст. 

 

Факултет политичких наука је послао пет њихових студената како би обавили стручну 

праксу у нашој организацији. За студенте смо током фебруара одржали неколико 

радионица како бисмо их припремили за програме у којима ће изводити практичну 

наставу.  

У сарадњи са Црвеним крстом Звездара смо одржали семинар дифузије за 25 студената и 

волонтера, на којем су студенти учили о настанку друштва Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца као и о принципима који се придржавамо приликом свих активности које 

спроводимо. Такође су за студенте 

одржали предавање запослени из наше 

организације и колеге из Црвеног крста 

Звездара на тему добровољног давалаштва 

крви. 

Студенти су имали прилике да науче 

зашто је важно да се даје крв,о крвним 

групама, самом поступку давања крви и 

касније обраде до крајњег корисника. Циљ 

предавања је да када присуствују акцијама 

уз адекватно знање могу да мотивишу већи 

број грађана да дођу и добровољно 

донирају крв. 

Студенти и волонтери су прошли кроз обуку за програм „ Борба против трговине људима“ 

како би у основним и средњим школама могли да држе предавања на ову тему. 

 

 Ученици нижих разреда ОШ „Н.Х. Синиша Николајевић“ су уз ангажовање наше старе 

волонтерке наставнице Олгице Пантелић у више наврата упознали са радом наше 
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организације прикупљајући одећу и слаткише за њихове суграђане којима нема ко да купи 

адекватну гардеробу или новогодишње пакетиће. Наставница Олгица настоји да своје 

ученике у овој школи активира и пробуди хумани дух како самих ученика тако и њихових 

родитеља.   

Ове године су ученици и наставници ове школе успели да прикупе 35 новогодишњих 

пакетића и око 150 кг половне гардеробе. 

 

Током  пандемије су нам се јављали нови волонтери који су кроз активности на терену 

везане за помоћ угроженом становништву задржали у нашој организацији. Део њих се 

активирао и на другим програмима као што су добровољно давалаштво крви, деловање у 

несрећама и прикупљање помоћи за социјално угрожене. 


