
КВАРТАЛНО ИЗДАЊЕ
ЧАСОПИСА

Црвени крст Деспотовац

АПРИЛ  -  МА Ј  -  Ј У Н  2 0 2 2 .    ИЗДАЊЕ  2 / 2 0 2 2 .

Црвени крст Деспотовац биће ангажован на
реализаци�и вршења �авних овлашћења ко�а су од
стране државе поверена Црвеном крсту у складу са
Законом о Црвеном крсту Срби�е (члан 6. и 7. Закона),
програмом Црвеног крста (члан 9. Закона), редовним
активностима и акци�ама, усмереним ка различитим
циљним групама становништва у општини
Деспотовац, посебно на�угрожени�им, као и услугама
ко�е пружа Црвени крст (члан 10. Закона). Потреба за
деловањем организаци�е Црвеног крста биће
изражена због знатно увећаних обавеза, а ко�е не
прате потребна финанси�ска средства. 

Црвени крст Деспотовац ће и даље предузимати активности и улагати напоре на обезбеђењу средстава за
реализаци�у активности предвиђених Законом о Црвеном крсту Срби�е, као и евентуалних нових извора.

На�важни�и задатак у 2022. години биће реализаци�а и �ачање активности у десет кључних области рада Црвеног
крста Деспотовац ко�е представља�у �авна овлашћења поверена Црвеном крсту, а то су:

1.       Промоци�а и омасовљавање добровољног давалаштва крви,
2.      Здравствено превентивна делатност, 
3.      Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, 
4.      Соци�ална делатност, 
5.      Подмладак и омладина,
6.      Деловање у несрећама и припреме за одговор на несреће, 
7.      Служба тражења,
8.      Ширење знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима
         Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца - Дифузи�а,
9.      Међународна сарадња,
10.     Организаци�а и разво�.
 

Снага  хуманости



Црвени крст Деспотовац
сваке године обележава 7.
aприл, Светски дан здравља.
 
Светски дан здравља �е
глобална кампања ко�а ставља
у фокус �едан од �авно
здравствених проблема од
глобалног знача�а и пружа
могућности да се започне
удружена акци�а у циљу
унапређења здравља и
благостања људи.

Акци�а �е спроведена у
дворишту Основне школе
„Деспот Стефан Високи“ у
Деспотовцу за ученике од I до
IV разреда.

07. АПРИЛ - СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
 
Светски дан здравља, 7. април, ове
године обележава се под
слоганом „Наша планета, наше
здравље”.

Поводом поменутог дана
здравља одржана �е
манифестаци�а и активности
на очувању менталног
здравља, здраве исхране и
спорта.

Акци�а �е спроведена у сарадњи са
Спортском организаци�ом
Деспотовац, Канцелари�ом за
младе Деспотовац, ОШ Деспот
Стефан Високи, Средњом
Техничком школом Деспотовац.

"НАША ПЛАНЕТА
НАШЕ ЗДРАВЉЕ"

Према дневнику Црвеног
крста Деспотовац
штандове �е посетило 127
ученика.

За све учеснике ко�и су
урадили вежбе и самим
тим презентовали здравље
и здрав начин живота
припремили смо лимунаду
и �абуку.
 
Овим путем захваљу�емо
свим учесницима,
волонтерима,
реализаторима.



Волонтери Црвеног крста Деспотовац организовали предавање на програму ПХВ – превенци�а насиља
путем електронских меди�а.

 

Порастом употребе интернета и савремених комуникаци�ских могућности свакако расте и проценат
њихове злоупотребе и електронског насиља међу децом.

Програм Промоци�а хуманих вредности има за циљ да смањи насиље међу децом и младима,

подстицањем уважавања културолошких разлика кроз разво� позитивног васпитног окружења заснованог
на интер културолошким вредностима.

 

Реализатори предавања:

Анастаси�а Милошевић
Александра Сара Миладиновић

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ
Шта �е дигитално насиље (cyberbullying)?

                      Шта �е дигитално насиље (cyberbullying)?
 

Насиље на интернету �е сваки облик насиља ко�е наста�е употребом дигиталних технологи�а.
Може се одви�ати на друштвеним мрежама, апликаци�ама за размену порука, ге�минг платформама и
мобилним телефонима. То �е понашање ко�е се понавља и ко�е има за циљ да уплаши, наљути или осрамоти
особе ко�е су нападнуте.

 
Примери дигиталног насиља су:

• ширење неистина или об�ављивање срамотних фотографи�а некога на друштвеним мрежама
• слање претњи преко платформе за размену порука
• лажно представљање и слање неприкладних порука другима у туђе име.

Насиље уживо и насиље на интернету се често могу дешавати упоредо. Међутим, насиље на интернету
оставља дигитални запис ко�и може да послужи као доказ приликом његовог заустављања.

www.ckdespotovac.rs

08. април 2022.



ШИРИМО
ЗДРАВЕ
НАВИКЕ

Акци�а �е спроведена у сарадњи са Спортском
организаци�ом Деспотовац, Канцелари�ом за младе
Деспотовац, ОШ Деспот Стефан Високи Деспотовац
 

ШИРИМО ЗДРАВЕ НАВИКЕ – 
Промоци�а здравих
стилова живота

Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног
крста �е подизање свести грађана о важности упражњавања
здравих стилова живота и важности превенци�е болести са
посебним акцентом на рањиве групе посебно младе особе.

Фокус �е заснован на партиципаторном приступу кроз
обезбеђивање информаци�а, едукаци�у за здравље и разво�
вештина неопходних за живот и одви�а се у школама, кући,

на послу и у за�едници.

Ученици су са сво�им родитељима
учествовали у промоци�и здравих
навика са темама:

–бо�анка здраве хране
–го�азност и здраве навике код младих
–стоп пандеми�и прљавих руку
–дифузи�а Црвеног крста
–физичка активност

 
 

У реализаци�и акци�е учествовалo je 8
волонтера подмлатка Црвеног крста

под вођством координатора за
подмладак Црвеног крста Деспотовац,

Алексић Весне.
 
 

ЛЕП И СУНЧАН ДАН ИСКОРИСТИЛИ СМО
У ПОМОЦИЈИ ЗДРАВИХ НАВИКА.

 

08. април 2022.



Школе подмлатка и омладине Црвеног крста
представља�у �едан од начина анимирања деце да

активно учеству�у у хуманитарном раду ширењем знања
о вредностима ко�е заступа Црвени крст и промоци�ом

солидарности.
 

Црвени крст Деспотовац реализовао �е прву Школу
Црвеног крста у 2022. години.

 

ШКОЛИЦА  ЦРВЕНОГ  КРСТА   

ВОЛОНТЕРИ ЗА ВОЛОНТЕРЕ

 
Концепт Школе Црвеног крста обухвата

едукативни програм за младе ко�и укључу�е
релевантне теме из различитих области
рада Црвеног крста: Ширење знања о
вредностима ко�е промовише и заступа
Црвени крст, указивање прве помоћи,
реалистички приказ повреда, стања и

обољења, промоци�а хуманих вредности,
превенци�а трговине људима, промоци�а

здравих стилова живота.
 
 
 

Школу омладине Црвеног крста према
дневнику Црвеног крста Деспотовац прошло
је 17 волонтера Црвеног крста Деспотовац.

 
Хвала свим волонтерима, едукаторима,

стручним сарадницима на прелепом
дану и лепом дружењу и друштвено

корисним активностима.
 

09. април 2022.



Трговина људима –
предавање за
волонтере

Црвени крст Деспотовац 12. априла 2022. године у сали Центра за соци�ални рад спровео
едукативно предавање и радионице на тему Борбе против трговине људима за нове
волонтере Црвеног крста Деспотовац.

Трговина људима �е глобални феномен ко�и погађа све земље – земље у политичко� и
економско� транзици�и, неразви�ене земље и земље у разво�у, земље у рату и
постконфликтне земље, ко�е се по�ављу�у као земље порекла и транзита жртава, као и
економски разви�ени�е земље ко�е се по�ављу�у као земље дестинаци�е.

Циљ трговине људима �е остваривање зараде (или неке друге користи) кроз експлоатаци�у,

било да се ради о сексуално� експлоатаци�и, принудном раду, принудном прос�ачењу,

принуди на вршење кривичних дела, илегалном усво�ењу, принудним браковима,

трговини органима или неком другом облику.

ТРГОВИНА ЉУДИМА ПОДРАЗУМЕВА ПРОДАЈУ И КУПОВИНУ, ТЈ. ДРЖАЊЕ НЕКЕ ОСОБЕ У
ЦИЉУ ЊЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, КАО И СВЕ ДРУГЕ РАДЊЕ КОЈЕ МОГУ БИТИ ДЕО ТОГ
ПРОЦЕСА (НПР. ПРЕВОЗ, СКРИВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И СЛ.). ДО ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УВЕК
ДОЛАЗИ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА СЕ УВЕК ОДРЖАВА УПОТРЕБОМ СИЛЕ, ПРЕТЊЕ,
ПРЕВАРОМ, ЗЛОУПОТРЕБОМ ОВЛАШЋЕЊА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБОМ ТЕШКОГ

ПОЛОЖАЈА, ОТМИЦОМ ИЛИ НА НЕКИ ДРУГИ НАЧИН.

www.ckdespotovac.rs



ОБУКА ЗА УПРАВНЕ, НАДЗОРНЕ И ЗАПОСЛЕНЕ
ОРГАНЕ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ – ДИФУЗИЈА

 

дифузи�а - Црвени крст
Деспотовац

1 2 .  АПРИЛ  2 0 2 2 .  

ОБУКУ СУ ВОДИЛИ И РЕАЛИЗОВАЛИ СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ,
МАЛЕШЕВИЋ ЗОРАН И СТРУЧНИ САРАДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ,
МИШКОВИЋ СТЕВАН. НАКОН ОБУКЕ И КРАТКЕ ПАУЗЕ, УСЛЕДИЛА ЈЕ РЕДОВНА

СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ.

Црвени крст Деспотовац �е за све Управне и председника
Надзорног одбора Црвеног крста Деспотовац
организовао Обуку за запослене и управне органе
Црвеног крста Деспотовац на ко�о� �е тумачен Закон о
Црвеном крсту Срби�е, представљена �е улога
руководећих органа и анализа програма Црвеног крста
Деспотовац и детаљено предавање о Дифузи�и Црвеног
крста Деспотовац са темемама:

* Истори�ат Црввеног крста
* Међународни покрет Црвеног крста
* Основни принципи Црвеног крста
* Знак Црвеног крста

На кра�у обуке, уследила �е анализа, знача�, предлози,
питања и одговори.

ПРВА ПОМОЋ – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОКРУЖНОГ
ТАКМИЧЕЊА У РУКОМЕТУ

 
Црвени крст Деспотовац са екипом прве помоћи узео је
учешће у одржавању Окружног такмичења основних и

средњих школа у рукомету у Спортској хали Деспотовац 12. и
13. априла 2022. године у периоду од 09:00 до 14:00

 



12. И 13. АПРИЛ 2022. – ПРОМОЦИЈА ПРВЕ
ПОМОЋИ, ПОКАЗНА ВЕЖБА, ДЕМОНСТРАЦИЈА

На срећу, Окружно такмичење протекло �е без тежих повреда,
у фер и спортском духу.
 
Црвени крст Деспотовац �е искористио прилику да у паузама
такмичарског дела упозна такмичаре, публику са програмом
Прве помоћи, где смо укратко учеснике из општина
Свила�нац, Параћин, Ћупри�а и Јагодина упознали о основним
мерама прве помоћи, основним информаци�ама као и на
практичном делу показали понашање особе ко�а се гуши,
показали како безбедно извући повређену особу из аута,
мере оживљавања, први преглед, преглед тела и како особу
поставити у бочни положа�.

Свако дете може бити у прилици да му �е потребна прва
помоћ. У исто време свако од нас може да научи да пружи
прву помоћ. Нису потребни ни чаробни штапић, ни
супермоћи да бисте постали дечи�и херо�.

Окружно такмичење у
рукомету, Спортска хала
Деспотовац.
 
ПРВА ПОМОЋ �е �едно од
препознатљивих симбола
организаци�е Црвеног крста.

На позив Спортске
организаци�е Деспотовац,
Црвени крст Деспотовац �е
12. и 13. априла 2022. године
узео учешће на
обезбеђивању и пружању
прве помоћи на Окружном
такмичењу основних и
средњих школа у рукомету.

Потребни су само знање и
одважност да га примените
у тренутку када �е потребно.



16. АПРИЛ 2022. – СЕМИНАР ЗА ВОЛОНТЕРЕ О
ДИФУЗИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА

Дифузи�а �е традиционална активност
Црвеног крста и статутарна обавеза сваког
Националног друштва, утврђена Статутом
Међународног покрета Црвеног крста и
Црвеног полумесеца, као и Статутом
националног друштва

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ДИФУЗИЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЦИЉНЕ
ГРУПЕ: ПРИПАДНИКЕ ЦРВЕНОГ КРСТА, МЛАДЕ, ЗДРАВСТВЕНО ОСОБЉЕ, ПРОСВЕТНЕ

РАДНИКЕ, МЕДИЈЕ, ОПШТУ ЈАВНОСТ, ВОЈСКУ, ПОЛИЦИЈУ ИТД.
 

АКТИВНОСТИ ДИФУЗИЈЕ СУ ВРЛО РАЗНОЛИКЕ И ОБУХВАТАЈУ СЕМИНАРЕ, РАДИОНИЦЕ,
ПРЕДАВАЊА, ОКРУГЛЕ СТОЛОВЕ, ДИСКУСИЈЕ, ИСТУПАЊА У МЕДИЈИМА, РАЗГОВОРЕ СА

ПОЈЕДИНИМ ЦИЉНИМ ГРУПАМА ИТД.
 

питања и одговори
брзи прсти
слагалица
мемори�а
пантомима

Црвени крст Деспотовац организовао �е
семинар за волонтере о Дифузи�и Црвеног
крста и такмичење сво�их волонтера у знању
о Дифузи�и Црвеног крста

Посебно Квиз такмичење у електронско�
форми �е садржао игре и то:

1.
2.
3.
4.
5.

Дифузи�а �е активност ширења знања о
међународном хуманитарном праву,
oсновним принципима Међународног
покрета и другим хуманитарним
вредностима ко�е заступа Међународи покрет
Црвеног крста.

Водитељи радионица:   
Стеван Мишковић, стручни сарадник
Милица Драгутиновић, волонтер

Семинару су присуствовали према дневнику Црвеног крста Деспоотовац, 17 волонтера



На основу члана 49. Статута Црвеног крста Деспотовац и члана 5. Пословника о раду Скупштине Црвеног
крста Деспототовац, 21. априла 2022. године одржана �е редовна Скупштина Црвеног крста Деспотовац са
почетком у 13:00 часова на ко�о� �е био предложен следећи дневни ред:

Усва�ање записника за претходне седнице Скупштине Црвеног крста Деспотовац

Разматрање и усва�ање Извешта�а о раду Црвеног крста Деспотовац за 2021. годину

Разматрање и усва�ање Извешта�а о финанси�ском – матери�алном пословању Црвеног крста Деспотовац
за 2021. годину и Закључка Надзорног одбора о извршено контроли пословања за 2021. годину,

Разматрање и усва�ање Програма рада Црвеног крста Деспотовац за 2022. годину,

Разматрање и усва�ање Финанси�ског плана Црвеног крста Деспотовац за 2022. годину,

Разматрање и доношење Одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Срби�е / Црвеном крсту
Деспотовац за мандатни период 2022. – 2026. година, као и разматрање и доношење Одлуке о саставу и
начину избора чланова Скупштине Црвеног крста Деспотовац за мандатни период 2022. – 2026. година

Разматрање и усва�ање Правилника о изборима и изборним активностима Црвеног крста Деспотовац за
мандатни период 2022. – 2026. година,

Текућа питања.

Седници �е председавао подпредседник Црвеног крста Деспотовац, Слободан Миљковић,

записничар, Мишковић Горан.

На седници Скупштине Црвеног крста Деспотовац, 21. априла 2022. године од 21 члана Скупштине
на седници �е присустовало 14 делагата Скупштине Црвеног крста Деспотовац.

21. АПРИЛ 2022. – 
РЕДОВНА СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ



24. АПРИЛ  2022. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВАИСТИТУ ВОСКРЕСЕ
православци широм света срећан ВАСКРС.

 
 

Ускрс �е на�већи хришћански прзник
ко�им се прославља Христов
повратак међу живе – васкрсење,
њиме се изражава радост због
коначне победе Бож�ег сина Исуса
Христа над смрћу и прогонством.

Срећан УСКРС

Срећан УСКРС
 

Жели вам
Црвени крст
Деспотовац

 



Састанак ОТЈ – 26. април 2022.

Омладинско теренска �единица –
„ЦРВЕНОКРСТАШИ“

WWW.CKDESPOTOVAC.RS

26. априла 2022. године одржан �е састанак Омладинско
теренске �единице Црвеног крста Деспотовац са циљем
редовног и програмског деловања младих волонтера
Црвеног крста Деспотовац у сво�о� локално� зе�едници.

План и програм активности за месец ма� 2022. године
Реализаци�а Квиз такмичења „Шта знаш о Црвеном крсту и екологи�и“

Обележавање Недеље Црвеног крста од 08. до 15. ма�а
Реализаци�а радионица за волонтере подмлатка Црвеног крста – нове волонтере
План и програм предавања за децу основних школа на територи�и општине Деспотовац
Предлог и разматрање иде�а волонтера
Текућа питања.

Теме састанка:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

26. април 2022.



ПЛАН И ПРОГРАМ НЕДЕЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
08.– 15. маја 2022. године

08. мај 2022.
* Промоција активности Црвеног крста путем друштвених мрежа, сајта ЦК Деспотовац
* Е – Презентација, анкета о Дифузији Црвеног крста
* Е – Презентација о борби против трговине људима
09. мај 2022.
* Пријем волонтера, сарадника, партнера Црвеног крста Деспотовац
* Састанак са партнерима Црвеног крста Деспотовац и додела захвалница
* Брига о старима, Месна заједница – Медвеђа
* Селу у походе, Месна заједница – Медвеђа
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац
10. мај 2022.
* Састанак са партнерима Црвеног крста Деспотовац и додела захвалница
* Брига о старима, Месна заједница – Војник
* Селу у походе, Месна заједница – Војник
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац
11. мај 2022.
* Обележавање Националног дана добровољних давалаца крви
* Е – Презентација, анкета, упитник о давању крви
* Пријем волонтера, сарадника, добровољних давалаца крви партнера ЦК Деспотовац
* Брига о старима, Месна заједница – Ресавица
* Селу у походе, Месна заједница – Ресавица
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац
12. мај 2022.
* Редовна седница Управног одбора Црвеног крста Деспотовац
* Промоција активности Црвеног крста на тргу „Деспота Стефана Лазаревића“
* Састанак са партнерима Црвеног крста Деспотовац и додела захвалница
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац
* Промоција здравих стилова живота и дифузија ЦК у ПУ „Рада Миљковић“
13. мај 2022.
* Дистрибуција пакета особама са инвалидитетом на територији општине Деспотовац
* Брига о старима, Месна заједница – Витанце
* Селу у походе, Месна заједница – Витанце
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац
14. мај 2022.
* Показна вежба Деловања у несрећама, формирање шаторског насеља
* Час у природи на тему Дифузија Црвеног крста и Промоција здравих стилова живота
* Показна вежба Прва помоћ
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац
15. мај 2022.
* Подела Беби пакета за бебе рођене у Недељи Црвеног крста
* Дистрибуција пакета особама са инвалидитетом на територији општине Деспотовац
* Дистрибуција пакета хране – хигијене бескућницима са територији општине Деспотовац
* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА
0 8 .  -  1 5 .  МА ЈА  2 0 2 2 .

Aктивности поводом обележавања
Недеље Црвеног крста налазе се на

сајту Црвеног крста Деспотовац

 www.ckdespotovac.rs



САНИТЕТСКО ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КРОС ТАКМИЧЕЊА –
ПРОМОЦИЈА ДИФУЗИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА УЧЕНИКЕ
ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Свако од нас може бити у прилици да треба прву помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву
помоћ. Прва помоћ као општа програмска делатност �е од све већег знача�а.

ПРВА ПОМОЋ �е �едно од препознатљивих симбола организаци�е Црвеног крста.
Годишње више од 14 милиона људи широм света научи како да пружи прву помоћ у оквиру организаци�е Црвеног

крста.
 

Волонтери Црвеног крста Деспотовац, ко�и су едуковани за указивање прве помоћи, као и чланови екипа прве
помоћи, вршили су 13. ма�а 2022, санитетско обезбеђивање крос такмичења основних школа на територи�и

општине Деспотовац. Kрос такмичење за ученике од V до VIII разреда одржано �е у временском интервалу од 12:30
до 14:00 часова. У паузама између крос такмичења, волонтери Црвеног крста Деспотовац и стручни сарадници
Црвеног крста су направили полигон прве помоћи где су ученици могли да се упозна�у са основним по�мовима

Прве помоћи и на та� начин на адекватан начин промовисали програм Прве помоћи
 

Због психофизичких карактеристика деца у млађем узрасту се током игре и свакодневних активности могу наћи у
ситуаци�и ко�а угрожава њихово здравље и представња ризик за повреду. У стари�ем школском узрасту ризици
повреда су везани за интензивне спортске активности, излагање ризичним ситуаци�ма, учешће у саобраћа�у и

друго.
 

Изразито �е важно како учити децу од на�рани�ег узраста да правилно реагу�у у случ�у незгоде и како да пруже прву
помоћ. Једнако �е битно да сви ко�и раде са децом и бораве са њима (васпитачни, наставници, спортски тренери)

зна�у ко�е су на�чешће повреде код деце и како да пруже прву помоћ.
 

Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије покрета Црвеног
крста, те је једна од оних које се изразито негују у нашој организацији.

 
Волонтери Црвеног крста Деспотовац, који су едуковани за указивање прве помоћи, као и чланови екипа прве

помоћи, вршили су  13. маја 2022. године, санитетско обезбеђивање крос такмичења основних школа на
територији општине Деспотовац. Kрос такмичење за ученике од I до IV разреда одржано је у временском

интервалу од 10:00 до 11:45 часова. У паузама између крос такмичења, волонтери Црвеног крста Деспотовац и
стручни сарадници су за најмлађе организовали радионицу Дифузије Црвеног крста (Лавиринт) и делили

флајере, брошуре и разговорали са учесницима о основним принципима, историји и знаку Црвеног крста као и
промоцију програма Прве помоћи.

 
Наши најмлађи ученици су крос истрчали без тешких повреда, мучнина, других здравствених проблема.

 

Санитетско обезбеђивање РТС крос такмичења – Промоција
Прве помоћи за ученике од V до VIII разреда основне школе

 



Санитетско обезбеђивање такмичења –
Средња Техничка школа

Свако дете може бити у прилици да му �е потребна прва помоћ. У исто време свако од нас може да
научи да пружи прву помоћ. Нису потребни ни чаробни штапић, ни супермоћи да бисте постали
дечи�и херо�. Потребни су само знање и одважност да га примените у тренутку када �е потребно.

Ширење знања и вештина из области прве помоћи представља заправо ширење колективне
безбедности. Разви�ање вештина, али и осећа�а одговорности, када �е у питању пружање прве
помоћи, �е кључно укључити већ у раном детињству.

Волонтери Црвеног крста Деспотовац, вршили су 13. ма�а 2022. године, санитетско обезбеђивање
крос такмичења за ученике Средње Техничке школе Деспотовац. Kрос такмичење за ученике
одржано �е у временском интервалу од 14:30 до 16:00 часова на градском стадиону. У паузама између
крос такмичења, волонтери Црвеног крста Деспотовац и стручни сарадници Црвеног крста су
направили полигон прве помоћи где су ученици могли да се упозна�у са основним по�мовима Прве
помоћи и на та� начин на адекватан начин промовисали програм Прве помоћи.

13.МАЈ  2022.

14. мај 2022. Вежба: Деловање у несрећама – „Милива 2022.“
 Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац су 14. маја 2022. године

организовали вежбу и јавно представљање капацитета за Деловање у несрећама,
предавање и вежба прве помоћи за волонтере.

 
Локалитет: Излетиште Миливска клисура, општина Деспотовац.

 
За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати

адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се
ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем
времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се

адекватни људски ресурси општинских организација Црвеног крста за одговор на
несреће који су едуковани и увежбани.

 
Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац најмање два

пута годишње реализују вежбе увежбавања екипа за одговор на несреће.
 



Црвени крст Деспотовац од Асоци�аци�е Срби�а- Француска добио 6 апарата за мерење
гликеми�е у крви и апарате донирао Дому здравља Деспотовац – Патронажно� служби за
потребе провере здравља за наше на�стари�е суграђане на територи�и општине Деспотовац
тачни�е по Месним за�едницама.

Сарадња између Црвеног крста Деспотовац и Дома здравља Деспотовац �е дуги низ година
одлична и Дом здравља �е изузетан и знача�ан партнер у реализаци�и редовних и
програмских активности Црвеног крста Деспотовац.

ПРИЈАТЕЉИМА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ, АСОЦИЈАЦИЈИ СРБИЈА – ФРАНЦУСКА ХВАЛА
НА ИТЕКАКО ЗНАЧАЈНОЈ ДОНАЦИЈИ И НА ПОДРШЦИ У РАДУ И ДЕЛОВАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА
ДЕСПОТОВАЦ

ДОНАЦИЈА АСОЦИЈАЦИЈА   SERBIE  - FRANCE

Радиће се на решавању трајних и најважнијих питања постојање и финкционисања организације Црвеног крста
на практичној примени Закона о Црвеном крсту Србије (Закон о Црвеном крсту Србије се налази на сајту
Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца као пример доброг Закона).
Интензивне активности биће усмерене ка отварању свих, по Закону о Црвеном крсту Србије, предвиђених
потенцијалних извора финансирања, како би се постигло стабилно финансирање и функционисање организаци
Црвеног крста.
Улагаће се напори да локална самоуправа поштује Закон о Црвеном крсту Србије што ће допринети
успостављању правог места за организацију Црвеног крста  у друштву, у складу са потребама заједнице и
задацима који се постављају пред организацију Црвеног крста Деспотовац, као и са њеним могућностима.

Црвени крст Деспотовац је обишао све просветне установе на
територији општине Деспотовац и доделио ЗАХВАЛНИЦУ за

изузетну сарадњу и несебичну пружену помоћ у остваривању
програмских задатака и МИСИЈЕ Црвеног крста Деспотовац.

 
Црвени крст Деспотовац у 2022. години усмераваће своје

активности у организационом развоју процењујући унутрашње
снаге и слабости, на потребу остварења мисије у њеном пуном

значају, као и стварање услова за успешан рад и
функционисање организација Црвеног крста у целој општини у

материјалном, техничком и кадровском смислу.
 



Удружење грађана „Креативне деспотовчанке“
из Деспотовца у сарадњи са Црвеним крстом
Деспотовац спровели су акцију прикупљања

новчаних средстава за лечење Алексе
Матијевића из Војника, општина Деспотовац на
дан одржавања фестивала ручних радова који је

одржан 19.05.2022. године на тргу „Деспота
Стефана Лазаревића“ у Деспотовцу.

 
Прикупљена средства су уплаћена за лечење

Алексе Матијевића.
 

ХУМАНИТАРНИ  МАЈ  2022.

ХУМАНИТАРНИ
БАЗАР

19.05.2022.
Субота, 28. мај 2022. година је дан посвећен онима који су се борили и онима који се и даље боре.

 
Можда је превише људи који се боре са тешким животом, болестима, сиромаштвом… Али чињеница је да можемо

да поправимо то.
 

Црвени крст Деспотовац, Спортска организација Деспотовац, Канцеларија за младе Деспотовац са својим
волонтерима дружили се, покушали и дали скромни допринос да сакупимо што више помоћи за малог Вукана.

 
Хумани људи, храбри људи су трчали од цркве Свете Петке у Јагодини до Манастира Манасија и назад и дали

велики значај и допринос за лечење малог Вукана. У Манасији је очитана молитва за здравље.
 

Идеја и иницијатива је доктор Миодраг Лазић који је ризиковао свој живот много пута како би спасавао друге.
Његовим речима и делима стајао је увек у првим редовима јер му част и понос нису дозвољавали да се склони.
Дао је свој живот како би други живели и био пример оног најбољег што једно људско биће може да постане.

 
 
 

28.05.2022.

ХУМАНИТАРНА
ШЕТЊА

Највише хвала свима ВАМА који пошаљете поруку, јер ВИ сте оно најбитније, сви ВИ,
сви ми, заједно против овог тужног времена где лечимо децу новцем, а не срцем 

 
СМС 986 на 3030, за Вукана, за лепши живот 

 



здравствено превентивна недеља
Црвени крст Деспотовац �е у периоду од 16. до 20. ма�а 2022. организовао 10 предавања
на тему Болести зависности – борба против наркомани�е и других болести зависности и
Полно преносивих инфекци�а и ХИВ/АИДС за ученике од прве до треће године Средње
Техничке школе Деспотовац.

Према дневницима Црвеног крста Деспотовац предавањима су учествовали и
присуствовали 124 ученика.

Промена понашања најшире друштвене заједнице и усвајање виших стандарда личне хигијене,
репродуктивног здравља и пракси здравог живљења.
Подизање нивоа свести јавности, пре свега младих о штетности злоупотребе психоактивних
супстанци

У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву је, у складу са циљевима Међународног
покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља,
унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-
медицинског значаја.

Превенција болести зависности и Превенција полно преносивих болести на територији
општине Деспотовац, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у
погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције и
здравих стилова живота.

Циљеви Црвеног крста у овој области су:
1.

2.

Превенција ХИВ-а и ППИ (полно преносиве инфекције) су области којима се баве млади волонтери и
сарадници наше организације, који су едуковани на националним обукама организованим од стране Црвеног

крста Србије. Едукација едукатора и вршњачка едукација су најбољи начин превентивног деловања када
имамо у виду младе као циљну групу.

 
Превентивна предавања су праћена мултимедијалним презентацијама у оквиру којих је посебан нагласак

стављен на штетности дувана, алкохола и наркотика по организам. Ученици активно учествују кроз
различите видове дискусија и дебата, а на крају предавања увек је остављена могућност постављања питања.



У периоду од 23. до 25. маја 2022. године Црвени крст Деспотовац је
дистрибуирао и обезбедио 14 пакета хране и 14 пакета хигијене породицама –
деци са тешкоћама у развоју и посебним потребама на територији општине
Деспотовац.

Ради се о деци са различитим и углавном комбинованим тешкоћама у развоју, инвалидитета, тешкоћама
у учењу итд. која су због својих специфичних развојних потреба, као и њихове породице, суочена са
бројним, специфичним изазовима у породичној, школској и социјалној средини.

На основу података добијених од Инетерресорне Комисије општине Деспотовац, најчешћи облици
подршке деци са специфичним потребама, су инклузивно образовање по индивидуалним програмима
образовања у предшколским и школским институцијама, школовање у специјалним образовним
институцијама, лични пратилац детета и друга права везана за додатну здравствену, образовну и
социјалну подршку, међу којима је материјална подршка деци и њиховим породицама кроз права из
система дечије и социјалне заштите од изузетне важности, а која се индивидуално процењује за свако
дете и породицу, од стране представника социјалне заштите, иначе сталног члана Интерресорне
комисије општине Деспотовац.

Интерресорну Комисију Општине Деспотовац, чине представници здравственог, образовног и система
социјалне заштите.

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Деспотовац
има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне

помоћи лицима у стању социјалне потребе и у случајевима свих
ванредних ситуација.

 
Развијањем солидарности међу људима и организовањем

различитих облика помоћи кроз програме, пројекте и акције, као
и превентивним деловањем у области социјалне заштите Црвени

крст Деспотовац настоји да побољша услове живота
најугроженијим категоријама становништва на територији

општине Деспотовац.
 

На основу процене локалне угрожености у сарадњи са другим
институцијама које се баве социјалном заштитом, све активности

из ове области усмерене су на организовање акција ради
обезбеђивања разних врста помоћи појединцима и породицама

које се налазе у стању социјалне потребе у складу са
критеријумима донатора и могућностима Црвеног крста.

 

ХВАЛА СВИМ ДОНАТОРИМА НА
РАЗУМЕВАЊУ И ПОДРШЦИ АКЦИЈЕ



31. ма� 2022. – 
Светски дан без дувана

Сваке године, 31. маја, обележава се Светски дан без дуванског дима како би се подигла свест
јавности о разорним здравственим, друштвеним и економским последицама пушења и појачали
напори који би резултирали престанком пушења. Светска здравствена организација (СЗО) 31. маја
2022. године спроводи глобалну кампању за СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА „ДУВАН: ПРЕТЊА
НАШОЈ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ“.
 
Црвени крст Деспотовац је поменути дан традиционално спровео, обележио у сарадњи са Средњом
Техничком школом, Спортском организацијом Деспотовац и Канцеларијом за младе Деспотовац.

Црвени крст Деспотовац је за потребе акције израдио и штампао посебне флајере који су
дистрибуирани и подељени ученицима Средње Техничке школе и израдио Е-упитник са питањима
анонимног карактера.

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

Смањење потрошње дувана треба идентификовати као кључну полугу за постизање свих циљева
одрживог развоја, а не само оних који су директно повезани са здрављем.

ДУВАН ШТЕТИ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ-Узгој, производња и употреба дувана трују нашу воду, земљиште,
плаже и градске улице хемикалијама, токсичним отпадом, опушцима, укључујући микропластику, и отпад
од е-цигарета. Немојте наседати на покушаје дуванске индустрије да покуша да одврати пажњу од
штетности по животну средину тако што ће „озеленити“своје производе кроз донације иницијативама за
одрживост и извештавање о еколошким „стандардима“ које сами често постављају.
НАТЕРАЈТЕ ДУВАНСКУ ИНДУСТРИЈУ ДА ОЧИСТИ СВОЈ НЕРЕД-Дуванска индустрија остварује профит
уништавајући животну средину и треба да буде одговорна за уништавање животне средине и да плати
отпад и штету, укључујући и надокнаду трошкова сакупљања овог отпада.
ОСТАВИТЕ ДУВАН ДА СПАСИТЕ НАШУ ПЛАНЕТУ-Свака попушена цигарета или употребљени дувански
производ расипа драгоцене ресурсе од којих зависи наше постојање. Оставите дуван за своје здравље и
здравље наше планете. Дувански дим доприноси већем степену загађења ваздуха и садржи три врсте
гасова стаклене баште.
ПОМОЗИТЕ УЗГАЈИВАЧИМА ДУВАНА ДА ПРЕЂУ НА ОДРЖИВЕ УСЕВЕ-Владе и креатори политике треба да
подрже фармере дувана да пређу на алтернативне, одрживије начине за живот како би смањили утицај
на животну средину узгоја и производње дувана, а да при томе наставе да примењују мере контроле
дувана.

  КЉУЧНЕ ПОРУКЕ:



„ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНУ БЕБУ“ 2022.
 Акци�а �е Конципирана

тако да све бебе рођене у
недељи Црвеног крста
ко�а се обележава у
периоду од 8. до 15. ма�а,
као и њихове маме, буду
обрадоване
симболичним поклоном
добродошлице, ко�и
садржи пре свега
Радосницу Црвеног крста,
честитку, чланску карту
Црвеног крста за дете,
пакет обогаћен основном
беби опремом.

Црвени крст Срби�е и ове
године реализу�е акци�у
„Пакет за новорођену
бебу“ са мотом „Да нас
буде више“ у Недељи
Црвеног крста од 8. до
15. ма�а, са жељом да се
прикључи борби против
„беле куге“ и
реализаци�и циљева
Стратеги�е популационе
политике у нашо�
Републици.

Акци�а се традиционално
спроводи на територи�и
целе Срби�е уз директну
подршку Црвеног крста
Срби�е.

ДА НАС БУДЕ ВИШЕ !

Црвени крст на
територи�и целе
Републике Срби�е овим
поводом сваке године
иницира акци�е
солидарности ко�им се
позива�у по�единци и
групе да узму учешће у
акци�и и да�у допринос
обезбеђивањем донаци�а
за ову намену, те ће у
зависности од одзива,
зависити и сам садржа�
пакета.

На територи�и општине Деспотовац у Недељи
Црвеног крста рођенa je 1 бебa (дечак)

Црвени крст Деспотовац �е 03. �уна 2022. године у
простори�ама Црвеног крста Деспотовац  уручио
пакет добродошлице.

ЖЕЛИМО ДА СВАКО ДЕТЕ ОДРАСТА У ЗДРАВОМ,
ХУМАНОМ И ДРУШТВУ ПУНОМ СОЛИДАРНОСТИ. ПУНО
СРЕЋЕ И РАДОСТИ ВАШОЈ ПОРОДИЦИ ЖЕЛИ ВАМ ВАШ
ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ 03. јун 2022.



АКТИВНОСТИ ДИФУЗИЈЕ СУ ВРЛО
РАЗНОЛИКЕ И ОБУХВАТАЈУ

СЕМИНАРЕ, РАДИОНИЦЕ, ПРЕДАВАЊА,
ОКРУГЛЕ СТОЛОВЕ, ДИСКУСИЈЕ,

ИСТУПАЊА У МЕДИЈИМА, РАЗГОВОРЕ
СА ПОЈЕДИНИМ ЦИЉНИМ ГРУПАМА

ИТД.
 
 

Црвени крст Деспотовац у периоду од 26. маја до 3. јуна 2022. године организовао
предавања за ученике Средње Техничке школе у Деспотовцу. Организована су 10

предавања на којима су према дневницима Црвеног крста Деспотовац
присуствовали 172 ученика. 

 
 

ДИФУЗИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Дифузи�а �е традиционална активност Црвеног крста и статутарна
обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и
Статутом националног друштва. 

Разво� Међународног покрета Црвеног крста и
Црвеног полумесеца, Црвеног крста Срби�е
Структура Међународног покрета Црвеног крста
и Црвеног полумесеца и мандати саставних
делова
Основи принципи Међународног покрета
Црвеног крста и Црвеног полумесеца
Знак Црвеног крста и Црвеног полумесеца
Програми Црвеног крста Срби�е
Национално законодавство
Међународно хуманитарно право

Теме ко�е �е кроз активности потребно обухватити
могу да буду различите, али на�ечшће су:Посебан циљ �е �ачање

капацитета организаци�а
Црвеног крста Срби�е како би

се обезбедила исправна
перцепци�а и позиционирање

Организаци�а и њихово
несметано функционисање у
остваривању безбедни�ег

приступа корисницима ко�има �е
помоћ Црвеног крста потребна,

као и партнерима и
сарадницима.

У ОКВИРУ ДИФУЗИЈЕ, ПОСЕБНО ЈЕ
ВАЖНО ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О

ЗНАЦИМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У
МЕЂУНАРОДНОМ ПОКРЕТУ
ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ

ПОЛУМЕСЕЦА – ЦРВЕНОМ КРСТУ,
ЦРВЕНОМ ПОЛУМЕСЕЦУ И

ЦРВЕНОМ КРИСТАЛУ.

 
Дифузија (енг. dissemination; франц. diffusion) значи ширење, али подразумева ширење не у материјалном смислу, него
ширење идеја, културе, знања. У том смислу, програм дифузије има за циљ подизање свести јавности о активностима

Међународног покрета ЦК/ЦП, основним принципима, Међународном хуманитарном праву (МХП), употреби знака Црвеног
крста, као и јачање контаката са корисницима програма, партнерима и сарадницима како би се обезбедила исправна

перцепција Црвеног крста Србије и његово несметано функционисање у смислу помоћне улоге надлежним властима у
хуманитарној области, нарочито у ратним условима.



ДЕСПОТОВАЦ 
НАЈХУМАНИЈА ОПШТИНА, 
СЕДМУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ, 

13. ЈУН 2022.
 

Град хуманости 

ТИМ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ И ТИМ
ЦРВЕНОГ КРСТА
ДЕСПОТОВАЦ

НАСТАВИЋЕ ТРАДИЦИЈУ
ХУМАНОСТИ И У 2022.

ГОДИНИ.

13. Јуна 2022. у свечано� сали
у Црвеном крсту Срби�е
одржана свечана додела
признања „На�хумани�а
општина“ и „На�хумани�и град“
за 2021. годину

Поштовани даваоци крви
општине Деспотовац, драги
грађани општине Деспотовац
, Црвени крст Деспотовац �е
СЕДМУ годину заредом
осво�ио титулу НАЈХУМАНИЈЕ
ОПШТИНЕ Републике Срби�е.

Плакете �е уручила Верица
Лазић саветница
председника Срби�е за
соци�ална и здравствена
питања.
Хвала свим даваоцима крви
ко�и несебично дару�у сво�у
крв и са пуним правом
носе титулу амбасадора
хуманости општине
Деспотовац.

Хвала свим даваоцима крви ко�и
несебично дару�у сво�у крв и са пуним
правом носе титулу амбасадора
хуманости општине Деспотовац.

На�хумани�е општине за 2021. годину:
Прешево 10,06%
Штрпце 5,12%
Лазаревац 5,11%
Деспотовац 5,07%
Земун 4,32%
Инђи�а 4,62%
Бачка Паланка 4,53%
Бабушница 4,03%
 
На�хумани�и градови за 2021. годину:
Пожаревац 5,35%
Пирот 4,68%
Крагу�евац 4,28%

Општина Деспотовац,
Црвени крст Деспотовац са
резултатом 5,07% дару�е
крв од укупног бро�а
становништва што нас
доводи на челну позици�у
НАЈХУМАНИЈЕГ ГРАДА У
ПОМОРАВЉУ И 4. општина
од 183 општина Републике
Срби�е.

Деспотовац, град
туризма постао је и

град ХУМАНОСТИ

Признање је примљено уз најаву:
Рембас-Ресавица је такође синоним за добровољно давалаштво крви у нашој земљи. Деспотовац се тако
уписује у историју места које примају престижно признање „Најхуманија општина“ за 2021. годину. У име
свих рудара и других давалаца крви из Деспотовца, позивамо вишеструког добровољног даваоца крви,

организатора обука младих волонтера из области давалаштва крви, новоименованог секретара Црвеног
крста Деспотовац, Стевана Мишковића да прими признање! 



14. �ун 2022. 
Светски дан добровољних давалаца крви

 СВИМ ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ ЦРВЕНИ
КРСТ ДЕСПОТОВАЦ ЧЕСТИТА СВЕТСКИ ДАН ДАВАЛАЦА

КРВИ.

 

„За немерљив допринос у обезбеђивању лека на ко�и
увек неко чека“

ДОБРО ВАМ ЗДРАВЉЕ И СВЕ ЧЕСТИТКЕ
 

Светски дан добровољних давалаца крви према
информаци�ама Светске здравствене организаци�е

обележава се 14. �уна под слоганом: „Давање крви �е чин
солидарности. Придружи се и ти у спасавању

живота“

 

Ова� дан посвећен �е свим добровољним даваоцима
света, онима ко�и да�у крв по принципима бесплатности,

анонимности и добровољности истовремено скрећући
пажњу �авности на чињеницу да само редовно давање
крви обезбеђу�е довољне количине крви и компонената
крви системима здравствене заштите широм света.

 

Светски дан добровољних давалаца крви се обележава �ош од 2005. године
када �е опредељено да за датум буде одабран 14. �ун у част рођендана Карла
Ландшта�нера, научника ко�и �е открио данашњи крвно групни систем и Рх

фактор.
 

Захваљу�ући добровољним даваоцима крви трансфузи�а крви и крвних
продуката помаже у спасавању милиона живота сваке године. Она помаже
онколошким, хематолошким болесницима, паци�ентима у хитним стањима,
продужава животни век и побољшава квалитет живота оболелима, а без
трансфузи�е нема ни комплексних медицинских и хируршких захвата.

 
Циљ �е да се одрже довољне резерве крви и омогући доступност безбедне
трансфузи�е онда када �е потребна, да би се додатно мотивисали посто�ећи

добровољни даваоци крви, али и сензибилисале особе ко�е су здраве, а до сада
нису дале крв.

 
„Давање крви је чин солидарности. Придружи се и ти у спасавању живота.“ је овогодишња

порука поводом 14. јуна, Светског дана добровољних давалаца крви.
Свим добровољним даваоцима крви честитамо Светски дан добровољних давалаца крви и

захваљујемо се што редовно дају крв.
 

Хвала Вам у име свих оних којима сте спасили
животе или олакшали патњу.

 



14. �ун 2022. додела плакета 
„ШИРОКО СРЦЕ“

 14. јуна 2022. године, поводом обележавања
Светског дана давалаца крви, Црвени крст

Деспотовац је обишао Јавна предузећа,
Компаније, Фирме, Јавне установе, насељена

места која су у 2021. години дали веома велики
значај и допринос на мотивацији и реализацији

акција добровољног давалаштва крви.

Плакету „ШИРОКО СРЦЕ“ добила је компанија ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА,
РМУ „Рембас“ Ресавица, плакету је примио Лукић Ненад,

технички директор. Компанија у Ресавици дуги низ година има
разумевање за акције добровољног давања крви које реализује

Црвени крст Деспотовац и ово је награда за све хумане људе
компаније.

Плакету „ШИРОКО СРЦЕ“ добила је и Месна заједница Ресавица,
у категорији насељена места. Плакету је примио председник Месне

заједнице Прванов Дарко. Месна заједница Ресавица је међу
главним партнерима у реализацији акција давања крви у Ресавици.

Плакету „ШИРОКО СРЦЕ“ добила је Полицијска станица
Деспотовац. Плакету је примио начелник станице Илић Бојан.

Радује податак да су у 2021. години полицијски службеници били
масовно редовни даваоци крви и на адекватан начин промовисали

давалаштво крви на територији општине Деспотовац.



„Борба против злостављања стари�их: 
Шта �е следеће?

 

15. �ун 2022. –
Међународни дан борбе
против насиља над
стари�има

Насиље широм света представља озбиљан
�авно здравствени, али и друштвени
проблем, како у разви�еним тако и у
неразви�еним друштвима. Насиље,

злостављање и занемаривање стари�их
особа �е недовољно видљиво, недовољно
препознато и недовољно при�ављен облик
кршења људских права.

Међународни дан борбе против насиља над стари�има (WEAAD),

15. �ун, покренула �е Међународна мрежа за превенци�у насиља
над стари�има (INPEA) 2006. године. У Срби�и �е први пут ова�
датум обележен 15. �уна 2007. године на иници�ативу и у
организаци�и Црвеног крста Срби�е. Од тада се сваке године ова�
датум обележава уз уску сарадњу �авног и цивилног сектора.

Према проценама Светске здравствене организације, 1 од 6 особа старијих од 60 година је доживела неки
вид злостављања, односно скоро 141 милион старијих особа широм света. Овај број је врх леденог брега јер
су занемаривање, злостављање и насиље над старијим особа међу најскривенијим и недовољно истраженим

обликом кршења људских права.
 

Овогодишњи глобални догађај бавиће се промоцијом здравог старења, подизањем свести јавности о
проблему насиља, али и помоћ и у истраживању стандарда за заштиту старијих особа од насиља,

занемаривања и злостављања. На глобалном догађају који се организује под слоганом „Борба против
злостављања старијих: Шта је следеће? Пет приоритета за Декаду” учествује и Црвени крст Србије.



16. �ун 2022. 
ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА 

Поводом 16. �уна, дана општине Деспотовац, Црвени
крст Деспотовац �е добио ПОВЕЉУ за изузетне радне
резултате и вишегодишњи допринос у афирмаци�и

општине Деспотовац.

 

Председник општине Деспотовац Никола Николић
уручио �е ПОВЕЉУ новоименованом секретару
Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стевану.

У име свих награђених Мишковић Стеван �е имао част
да се свим прусутнима обрати и захвали.

 

Ово признање припада њима, арми�и добровољних
давалаца крви и арми�и наших младих волонтера ко�и
свакодневно учеству�у у разноврсним хуманитарним

активностима Црвеног крста.

 

Свакако ће признање бити велики подстица� за будући
рад, �ош бољу сарадњу и �ош боље резултате.

 

www.ckdespotovac.rs 



ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ЗДРАВЉА ДЕСПОТОВАЦ
У ПЕРИОДУ ОД 06. ДО 20. ЈУНА ОРГАНИЗОВАО 8 ОБУКА ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА
УЧЕНИКЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДЕСПОТОВАЦ. ПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈИ У

ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ОСНОВНУ ОБУКУ ПРВЕ
ПОМОЋИ ПРОШЛА СУ 154 УЧЕНИКА.

ПРВА ПОМОЋ – ОСНОВНА ОБУКА ЗА МЛАДЕ
 

Прва помоћ �е �една од оних активности ко�а се посебно негу�е у Црвеном
крст Срби�е. То �е активност ко�а се везу�е за организаци�у Црвеног крста у
целом свету и по чему �е Црвени крст свуда препознатљив.

Прва помоћ �е чин спасавања живота, али �е такође одраз хуманости,
алтруизма и осећа�а за потребе других људи.

По�ам и знача� Прве помоћи
Поступак на месту несреће
Средства за пружање прве помоћи
Процена стања повређеног и утврђивање
животне угрожености
Поступак са особом без свести
Поступак са особом без свести и дисања –
основне мере кардиопулмоналне реалнимаци�е
Прва помоћ код крварења
Нагло настале здравствене тегобе и прва помоћ

Теме ко�е су обухваћене обуком су:Након успешно стечених
вештина, Црвени крст

Деспотовац полазницима
изда�е дипломе Црвеног крста

Срби�е о завршено� обуци.

 
Свако од нас може бити у прилици да му је потребна прва помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву
помоћ. Посебна пажња усмерена је на оне популационе категорије које су изложене повећаном ризику од повреда због

врсте посла, бављења спортом или других разлога.
 

Уколико желите да научите прву помоћ, контактирајте организацију Црвеног крста Деспотовац
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СРЕДЊОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ДЕСПОТОВАЦ КОЈА ЈЕ ПРЕПОЗНАЛА ИДЕЈУ ЦРВЕНОГ КРСТА И

УЧЕНИКЕ УПОЗНАЛИ О ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА И ПОСТУПЦИМА ПРВЕ ПОМОЋИ. 

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или
изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или

оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ.



Као и увек фантастична
хуманост Ресавчана и
традиционални одзив на
акци�ама добровољног
давања крви.

Црвени крст Деспотовац у
сарадњи са Локалном
управом општине
Деспотовац и Заводом за
трансфузи�у крви из Ниша,
организовао акци�у
добровољног давања крви,
21. �уна 2022. године. у сали
Дома културе у Ресавици.
 
На акци�и добровољног
давања крви, крв �е
понудило 118
потенци�алних давалаца
крви, од тога крв �е дало
115 давалаца крви. Раду�е
податак да �е крв
понудило и дало и 7
нових давалаца крви и
чак 11 жена.

ЦИЉ КАМПАЊЕ ЈЕ ДА СЕ ТОКОМ ЛЕТА, КАДА ЈЕ МАЊИ БРОЈ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ,
ОБЕЗБЕДЕ ДОВОЉНЕ КОЛИЧИНЕ И ОДРЖИ СТАБИЛНОСТ ЗАЛИХА КРВИ.

 
ВИДИМО СЕ НА АКЦИЈИ. ПРИКЉУЧИ СЕ И ТИ. ДОНИРАЈ КРВ. СПАСИ НЕЧИЈИ ЖИВОТ.

 
ТВОЈИХ ПЕТ МИНУТА – НЕЧИЈИ ЦЕО ЖИВОТ

 
КОНТИНУИРАНО ПРИКУПЉАЊЕ ДОВОЉНИХ КОЛИЧИНА КРВИ У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ ЈЕ

ИЗУЗЕТНО ТЕЖАК ЗАДАТАК ПА ПОЗИВАМО СВЕ ГРАЂАНЕ ДА ДАЈУ КРВ ЈЕР ЈЕ ЛЕТЊИ ПЕРИОД
УВЕК ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОВОЉНИХ КОЛИЧИНА КРВИ.

 

Добровољно давалаштво крви

ХУМАНО ЛЕТО У ЦРВЕНОМ
КРСТУ
Црвени крст Деспотовац
носилац �е активности и
организатор �е акци�а
добровољног давалаштва крви
на подруч�у наше Општине,
ко�е се спроводе у сарадњи са
Заводом за трансфузи�у крви
из Ниша.

На акци�и се одазвало и
сво�у крв понудило 121
потенци�алних давалаца
крви од ко�их �е 116 сво�у крв
дало.

Деспотовац град туризма,
културе, традици�е, богате
истори�е, а сада и град
хуманости.

Велико ХВАЛА свим хуманим
људима општине Деспотовац

231 
јединица крви



240 
признања

ПРИЗНАЊЕ ЗА 1 ДАВАЊЕ
47

ПРИЗНАЊЕ ЗА 5 ДАВАЊА
52

ПРИЗНАЊЕ ЗА 10 ДАВАЊА
35

ПРИЗНАЊЕ ЗА 20 ДАВАЊА
34

ПРИЗНАЊЕ ЗА 35 ДАВАЊА
45

ПРИЗНАЊЕ ЗА 50 ДАВАЊА
18

ПРИЗНАЊЕ ЗА 75 ДАВАЊЕ
5

ПРИЗНАЊЕ ЗА 100 ДАВАЊЕ
3

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА ВИШЕСТРУКИМ 
ДАВАОЦИМА КРВИ

 

Црвени крст Деспотовац је поводом Светског дана добровољних
давалаца крви у сарадњи са Црвеним крстом Србије  изразио

захвалност свим оним људима који су прошле године, у години пуној
изазова изразили своју хуманост.



БРИГА О СТАРИМА – Мини олимпи�ада
пензионера Поморавског округа

 
Циљ Програма бриге о стари�има Црвеног крста �е да
помогне стари�им особама да остану што дуже у свом
окружењу, смању�ући потребу за разним видовима
институционалне помоћи, као и да се мотивишу на

коришћење сво�их физичких и менталних потенци�ала.

 

Удружење пензионера општине Деспотовац 21. �уна
2022. године, били су домаћини Мини олимпи�аде
удружења пензионера Поморавског округа на

комплексу ресторана „Шест топола“ у Деспотовцу.

 

Поред разних такмичарских дисциплина: брз ход,

кошарка, пикадо, фудбал, шах приређен �е богат
културно уметнички програм.

 

Црвени крст Деспотовац је врло радо прихватио позив организатора и преко Асоцијације
Србија – Француска из Француске за све такмичарске општине у Поморавском округу ми

обезбедили апарат за ниво гликемије у крви за потребе удружења.
 

Црвени крст Деспотовац континуирано и током целе године спроводи програм „Бриге о
старима“ на територији општине Деспотовац.

 
У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву, у складу са циљевима Међународног
покрета отворена могућност да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и
организацијама цивилног друштва, учествује у:
*Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа,
*Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа,
*Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и
злостављања старијих особа,
*Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу.

Сарадња са Удружењем пензионера општине Деспотовац се
наставља и пуно здравља, осмеха, радости.

 



Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се сваког 26. �уна �ош
од давне 1987. године када �е, доношењем посебне резолуци�е, Генерална скупштина У�едињених наци�а
званично подржала иници�ативу да се по�ача деловање и сарадња у борби против овог глобалног проблема.
Сваке године, уз подршку по�единаца, за�едница и разних организаци�а широм света, ово глобално поштовање
има за циљ да подигне свест о великом проблему ко�и забрањена дрога представља друштву.

Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети
одрживом разво�у. Управо зато, неопходан �е балансиран приступ за смањење последица употреба дрога ко�и
фокусира и смањење понуде и смањење потражње. Предуслов за ефективно деловање друштва у борби
против дрога �е координаци�а свих одговара�ућих служби, институци�а и организаци�а како на националном,
тако и на локалном нивоу.

Обележава�ући сваке године 26 �ун, Канцелари�а УН за дрогу користи ова� датум да укаже на опасности од
употребе дрога и њихове илегалне трговине и на та� начин помаже људима широм света да шире
информаци�е и поруке о културно�, економско� а пре свега здравствено� штети ко�е дрога широм света
производи. УН су 2016. године одржале генералну скупштину о дрогама како би на та� начин позвале све
земље чланице УН да се боре против потражње и понуде дрога а у исто време да се побољша приступ лечењу
зависника.

Црвени крст Деспотовац �е са сво�им волонтерима обележио 26. �ун – Међународни дан борбе против
злоупотребе и незаконите трговине дрогама дељењем фла�ера и разговором са грађанима општине
Деспотовац о поменутом дану.

Волонтери Црвеног крста Деспотовац су преко друштвених мрежа делили информаци�е о
Међународном дану борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама и на та� начин скренули
пажњу сво�им вршњацима о штетности дроге. 

Црвени крст Деспотовац током године континуирано упозна�е младе, грађане општине
Деспотовац о превенци�и болести зависности, полно преносивим болестима, едукаци�ама у
виду радионица, предавања, промо матери�ала, разним анкетама, упитницима, уличним
манифестаци�ама. 

 
26. ЈУН 2022. – МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ
ЗЛОУПОТРЕБЕ И НЕЗАКОНИТЕ ТРГОВИНЕ ДРОГАМА

 

Према резултатима Националног истраживања о стиловима живота становништва Србије које је
2014. године спровео Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут“ уз подршку

Европског мониторинг центра за дроге и зависности од дрога (ЕМЦДДА) и Твининг пројекта СР 10
ИБ ЈХ 02 „Имплементација Стратегије за борбу против дрога (компоненте смањења понуде и
потражње)”, у Србији је бар једном у току живота дрогу користило 8% од укупне популације,

старости од 18 до 64 године.



30. �ун 2022. – Изборна скупштина
Црвеног крста Деспотовац

 

Изборна седница Скупштине Црвеног крста Деспотовац благовремено �е сазвана за 30. �ун 2022. године,
на основу члана 29. Статута Црвеног крста Деспотовац, Пословника о раду Скупштине и Правилника о
изборима-Програма изборних активности за избор управних органа у Црвеном крсту Деспотовац за
мандатни период 2022. – 2026. година.

Треба истаћи да су изборне активности у Црвеном крсту Деспотовац у потпуности реализоване у складу са
Статутом и Правилником о изборима-Програмом изборних активности Црвеног крста Срби�е и Црвеног
крста Деспотовац, при чему су поштовани Општи принципи Црвеног крста за избор и именовање,
садржаних у члановима 57. до 62. Статута Црвеног крста Срби�е и члановима 42. до 47. Статута Црвеног
крста Деспотовац.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ИЗАБРАН ЈЕ:
Mалешевић С. Зоран, досадашњи Секретар Црвеног крста Деспотовац.

ЗА ПОДПРЕДСЕДНИКА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ИЗАБРАН ЈЕ
Миљковић Слободан, досадашњи подпредседник, по занимању професор одбране и заштите,
инспектор за ванредне ситуаци�е у општини Деспотовац.

ЗА ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА И ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ИЗАБРАН ЈЕ
Мишковић Стеван, досадашњи стручни сарадник Црвеног крста Деспотовац, дипломирани
струковни мастер економиста.

Новоизабраном руководству желимо много успеха у будућем раду у
чијој ће основи као и до сада бити континуитет, развој, јединство и

законитост.



ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ
ДЕСПОТОВАЦ
Моравска 28. 

35213 Деспотовац
 

CLICK HERE

Е – mail:
despotovac@redcross.org.rs
www.ckdespotovac.rs
Тел/факс: 035/613 – 557

квартално издање
часописа 

ЦРВЕНОГ КРСТА
ДЕСПОТОВАЦ

www.ckdespotovac.rs 

II / 2022.


