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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА
ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА

Хуманост

Међународни покрет Црвеног крста и  Црвеног полумесеца, рођен у жељи да
без  дискриминације  укаже  помоћ  на  бојном  пољу,  у  свом  међународном  и
националном виду,  настоји да спречи и ублажи људску патњу у свим приликама.
Његов циљ је да штити живот и здравље људи и да обезбеди поштовање људске
личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајни мир
међу свим народима.

Непристрасност

Покрет  не  прави  никакве  разлике  према  народности,  раси,  верским
убежењима,  класи  или  политичком  мишљењу.  Он  настоји  да  ублажи  страдање
појединаца,  руковођен  само  њиховим  потребама,  дајући  првенство  најхитнијим
случајевима несрећа.

Неутралност

Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и
неангажује  се  у  било  које  време  у  расправама  политичке,  расне,  верске  или
идеолошке природе.

Независност

Покрет  је  независан.  Национална  друштва,  која  имају  помоћну  улогу  у
хуманитарним  активностима  својих  влада  и  подвргнута  су  законима  у  својим
земљама, морају увек да сачувају своју аутономију која ће им омогућити да у свако
доба делују у складу са принципима покрета.

Добровољност

Међународни  покрет  црвеног  крста  и  црвеног  полумесеца  је  добровољни
покрет за помоћ, кога не покреће жеља за стицањем користи.

Јединство

У једној земљи може постојати само једно национално друштво Црвеног крста
или  Црвеног  полумесеца.  Оно  мора  бити  доступно  свима  и  спроводити  своју
хуманитарну делатност на целој територији.

Универзалност

Међународни  покрет  Црвеног  крста  и  Црвеног  полумесеца,  у  коме  сва
национална друштва имају једнак статус и деле једнака права и дужности да се
међусобно помажу, универзалан је.
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           Мисија  националног  друштва је  да  олакшава људску патњу,  са
задацима  да  пружа  помоћ  угроженим  лицима  у  случају  ратних  сукоба,
природних,  еколошких  или  других  несрећа,  спашава  угрожене  животе  и
здравље  људи  и  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. 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА

Црвени  крст  Деспотовац  као  хуманитарна,  независна,  непрофитна  и
добровољна организација основана на територији општине Деспотовац, саставни је
део Црвеног крста Србије и делује у складу са основним принципима међународног
покрета Црвеног  крста и  Црвеног полумесеца,  као и у складу са  ратификованим
међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног
хуманитарног права, утврђеним Женевским конвенцијама.

Активности Црвеног крста Деспотовац, у свим областима рада, у 2014. години
реализоване су у складу са Законом о Црвеном крсту Србије и другим законима од
значаја за рад Црвеног крста, Статута Црвеног крста Деспотовац и Плана акције за
период 2010. - 2014. година. Оне су биле усмерене на решавању најважнијих питања
постојања  и  функционисања  организације  Црвеног  крста  у  нашој  општини,  на
реализацији јавних овлашћења, активности у десет кључних области рада и према
потребама најугроженијих категорија становништва, које се обраћа Црвеном крсту за
помоћ.

Услови за реализацију активности били су сложени а финансијске могућности
смањене, и поред тога што су биле изражене потребе за хуманитарну помоћ.

У  2014.  години,  у  изузетно  сложеним  условима,  Црвени  крст  Деспотовац
остварио је све планиране активности из области социјалне заштите, добровољног
давалаштва  крви,  рада  са  подмлатком  и  омладином,  превенције  здравствене
заштите, промоције хуманих вредности, службе тражења и других традиционалних
активности  Црвеног  крста  Србије,  као  и  са  организовањем  и  спровођењем
комерцијалне  обуке  из  прве  помоћи  за  возаче  моторних  возила  и  запослене,  у
складу са Законом о безбедности саобраћаја и Законом о безбедности здравља на
раду.

У свим активностима у току 2014. године видно учешће имали су и млади, што
организацију  Црвеног  крста  чини  јаком.  Упркос  смањеним  финансијским
могућностима, у извештајном периоду реализовани су сви програми Међународног
Црвеног крста и Црвеног крста Србије и План активности Црвеног крста Деспотовац.
Значајне активности биле су усмерене ка заштити деце и омладине путем едукација
на тему наркоманије, болести зависности, превенције од ХИВ и безбедности деце у
саобраћају.  

Све своје активности у 2014. години, Црвени крст Деспотовац реализовао је у
оквиру девет области рада, а то су:
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- Социјална делатност
- Прва помоћ и реалистички приказ повреда и оболења
- Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви
- Подмладак и омладина
- Дифузија
- Здравствено превентивна делатност
- Деловање у несрећама 
- Служба тражења
- Организација и развој

Током 2014. године, у реализацији својих програмских активности, Црвени крст
Деспотовац деловао је кроз 10 основних организација према месту становања и 14
подружница у радним организацијама и образовним установама, и остварио веома
добру сарадњу са општинским организацијама Црвеног крста Поморавског округа,
као  и  са  Домом  здравља  Деспотовац,  Центром  за  социјални  рад,  школама  са
подручја  општине,  Општинском  управом  Деспотовац,  Полицијском  станицом   и
Заводом за  трансфузију  крви из  Ниша.  Такође,  улагани  су  напори да се  развија
партнерски однос са локалном самоуправом, како Закон и предвиђа, а у складу са
дефиницијом  Црвеног  крста  који  је  независна,  хуманитарна,  непрофитна
организација,  која  има  положај  организације  која  помаже  државним  органима  у
хуманитарној области, врши јавна овлашћења утврђена Законом и обавља и друге
послове од јавног интереса, у чему би требало да ужива помоћ надлежних државних
органа, како то Закон о Црвеном крсту Србије предвиђа.

Црвени крст Деспотовац чине следећи органи и тела:

- Скупштина
- Управни одбор
- Надзорни одбор
- Комисија за организацију и развој
- Комисија за нормативну делатност
- Комисија за добровољно давалаштво крви
- Комисија за здравствени и васпитни рад и прву помоћ
- Комисија за подмладак и омладину
- Комисија за припреме и одговор на несреће
- Комисија за социјалну и хуманитарну делатност
- Комисија за информисање и пропагандну делатност
- Комисија за борбу против наркоманије и болести зависности
- Комисија за службу тражења

Секретар Црвеног крста своју дужност обавља волонтерски, а у секретаријату
су у радном односу са пуним радним временом на неодређено време један сарадник
за опште и програмске активности и један сарадник за финансијско пословање, рад
са подмлатком и омладином ЦК и ДДК.

Поред својих редовних послова, секретар, сарадници и један број волонтера у
току 2014. године присуствовали су на разним саветовањима и семинарима и то:

- саветовање са секретарима општинских организација Црвеног крста,
- саветовање на тему добровољног давалаштва крви,
- трафикинг (борба против трговине људима),
- трибине (болести зависности, наркоманија, ХИВ),
- семинар за анкетирање сумњивих на ТБЦ.
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Прва редовна седница Скупштине Црвеног крста Деспотовац одржана је  20.
јуна 2014. године, на којој је поред осталог усвојен извештај о раду са финансијским
извештајем за 2013.  годину и донет план активности са финансијским планом за
2014. годину, а како је 2014. година била изборна година у Црвеном крсту, на истој
седници донета је и Одлука о расписивању избора за управне органе у Црвеном
крсту Деспотовац за мандатни период 2014. – 2018. годину. 

Изборна седница Скупштине Црвеног крста Деспотовац одржана је 20. Јуна
2014. Године, на којој су изабрани управни органи и План активности Црвеног крста
Деспотовац за период од 2014. – 2018. године. 

Управни одбор Црвеног крста Деспотовац, током 2014.  године заседао је у
следећем  саставу:  Радосављевић Др.  Драган,  председник,  Миљковић Слободан,
потпредседник,  Ивковић Душан,  Петковић Берислав,  Маринковић Др.  Марина,
Мијаиловић Персида и Мијаиловић-Селишта Снежана. Све своје одлуке и закључке
Управни одбор је доносио једногласно.

Надзорни одбор одржао је једну седницу, којом приликом је извршио контролу
пословања Црвеног крста, али је током 2014. године у више наврата давао стручне
савете и мишљена, како неби долазило до пропуста у финансијском пословању. 

Техничка опремљеност и простор Црвеног крста Деспотовац

Црвени крст Деспотовац у свом власништву поседује:

- Пословни простор површине 70 м2
- Путничко возило “Застава Корал 1,1 Темпо”
- 2 Рачунара
- Осталу опрему по попису
- Опрему за деловање у несрећама и инвентар за народну кухињу
- Наставна средства за извођење обуке из прве помоћи.

Осим опреме за деловање у несрећама и инвентара за народну кухињу, који
су добијени из донација, остало је обезбедио Црвени крст Деспотовац из сопствених
средстава.

Овде  треба  истаћи  напомену,  да  се  опрема  за  деловање  у  несрећама  и
инвентар за народну кухињу, после њеног укидања, налазила у магацину бивше ТРО
“Горња  Ресава”  која  је  у  ликвидацији.  У  више  наврата  покушавали  смо  да
обезбедимо адекватан простор за смештај опреме, али нисмо успели, а касније нам
то  није  омогућено  од  стране  ликвидационог  управника.  Коначно,  када  су
представници Црвеног крста са новим ликвидационим управником ушли у магацин у
коме је складиштене наша опрема, констатовали смо да више од 9о% опреме нема,
због чега је Полицијској станици у Деспотовцу поднета кривична пријава против НН
лица због крађе опреме.

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Све активности везане за ову област, одвијале су се у складу са програмском
оријентацијом и принципима Црвеног крста.

Циљна група основних праваца деловања била је  најугроженија  категорија
становништва, којој је Црвени крст Деспотовац директно или индиректно, у оквиру
својих могућности пружао помоћ.
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Волонтери Црвеног крста Деспотовац ангажовани на дистрибуцији
Пакета социјално најугроженијим категоријама становништва

Током 2014. године од грађана је прикупљено око 1.000 кг.  половне одеће,
обуће за одрасле и децу и дечијих играчака.  Сва прикупљена роба подељена је
социјално најугроженијим породицама, махом ромске популације.
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У  другој  половини  јула  месеца  2014.  године  од  Министарства  за  рад  и
социјалну политику у Влади Србије, на име тренутне једнократне помоћи социјално
најугроженијим породицама, Црвени крст Деспотовац добио је 300 пакета садржаја
10 кг. пшеничног брашна, 300 пакета прехрамбених намирница и 300 пакета личне
хигијене.  Према упуству добијеном од Министарства преко Црвеног крста Србије,
списак  корисника  за  дистрибуцију  пакета  сачињен  је  у  сарадњи  са  Центром  за
социјални  рад,  а  саму  дистрибуцију  на  терену  вршио је  искључиво Црвени крст.
Према добијеним критеријумима, расподелом пакета обухваћене су пет категорије
корисника и то: 

1. Социјално угрожене породице које су гранични случајеви; 
2. Социјално угрожене породице које имају инвалида; 
3. Социјално угрожене породице ромске популације; 
4. Социјално угрожене избегле и привремено расељене породице 
5. Изузетни случајеви корисника МОП-а по предлогу Центра за  
социјални рад. 

Према истим критеријумима, породицама до четри члана следовао је по један
пакет  брашна,  хране  и  личне  хигијене,  а  породицама  са  пет  и  више  чланова
следовала су по два пакета. Расподелу пакета корисницима на терену обавили су
запослени и волонтери чланови ОТЈ Црвеног крста Деспотовац,  у периоду од 21.07.
до 30.09. 2014.  године. 
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Дистрибуцијом 300 пакета брашна, прехрамбених производа и личне хигијене
обухвћено је 288 породица и то:

1. 31 социјално угроженој породици које су гранични случајеви, расподељено
је 32 пакета;

2. 1 породици са инвалидним и оболелим лицима расподељен је 1 пакет;
3. 131 самохраним старачким домаћинствима расподељено је 131 пакет;
4. 67 социјално угроженим вишечланим породицама и породицама са више

деце расподељено је 78 пакета;
5. 27 породицама са самохраним родитељима расподељено је 27 пакета и
6.  31  социјално угроженој  породици без сталних прихода (корисници МОП)

расподељено је 31 пакет. 

На  жалост,  због  лоше финансијске ситуације, Црвени крст Деспотовац није
био у могућности да редовно пружа значајнију једнократну новчану помоћ за набавку
лекова  социјално  најугроженијим  лицима,  као  ни  помоћ у  основним  животним
намирницама, ма да је за овај вид помоћи постојала реална потреба.

ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

Здравствено  просвећивање  становништва,  посебно  школске  популације,  та
увек актуелна и са друштвеног аспекта гледано,  веома оправдана и приоритетна
проблематика  у  домену  превентивне  здравствене  заштите,  у  2014.  години
реализовано  је  кроз  разна  стручна  предавања  о  здравим  стиловима  живота,
превенцији  и  борби  против  туберколозе,  наркоманије  и  болести  зависности,
превенцији рака дојке и грлића материце код жена и борби против ХИВ-АИДС.

Приликом  обележавања  Светског  дана  борбе  против  рака,  борбе  против
туберколозе, Светског дана здравља, Светског дана без дуванског дима и Светског
дана срца, на Тргу Деспота Стефана Лазаревића постављан је штанд Црвеног крста
на коме је медицинско особље Дома здравља грађанима бесплатно вршило проверу
крвног  притиска и  гликемије,  а  млади волонтери Црвеног  крста делили пригодан
пропагандни материјал и флајере.
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Како нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима прописује обавезу, да
кандидати  за  обуку  за  возаче  морају  да  прођу  и  обуку  из  прве  помоћи,  за  чије
спровођење је овлашћен и Црвени крст, Црвени крст Деспотовац обезбедио је шест
лекара,  који  су  после  успешно  завршене  обуке  добили  лиценце  Министарства
здравља Републике Србије за предаваче-испитиваче из прве помоћи. 

Пошто је Црвени крст Деспотовац  испунио све услове у погледу просторија,
опреме и стручног кадра, као и програм обуке и начина организовања и спровођења
испита  и  издавања  потврдa о  положеном  испиту,  прописане  Правилником
Министарства здравља Републике Србије о ближим условима које морају да испуња
вају Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и
организовање и спровођење испита („Сл. Гласник Републике Србије“, број 5/2011),
14.  децембра  2012.  године  Црвени  крст  Деспотовац  добио  је  од  Министарства
здравља Републике Србије Решење, којим се утврђује да Црвени крст Деспотовац у
погледу  просторија,  опреме  и  стручног  кадра,  испуњава  прописане  услове  за
вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита.
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Према смерницама Црвеног крста Србије, трошкови обуке и полагања испита
из прве помоћи за возаче јединствена је на целој територији Републике Србије и они
износе 6.000,00 динара по кандидату за  обуку  у  трајању од 8  часова и  2.520,00
динара за полагање испита, а сваки кандидат добија Приручник из прве помоћи за
возаче, Збирку питања са тачним одговорима и ДВД са филмом Прва помоћ.

Обука се изводи за групу од најмање 5 а највише 15 полазника.

Црвени крст Деспотовац после сваке изведене обуке и полагања испита из
прве  помоћи,  у  обавези  је  да  Црвеном  крсту  Србије  уплати  1.000,00  динара  по
кандидату  за  наставна  средства  (Приручник  прве  помоћи,  Збирка  питања и  ДВД
филм) и 1.140,00 динара по кандидату за логистику. 

Такође, лиценцираним предавачима по Уговору о делу припада нето накнада
у износу од 4.000,00 динара (8 часова х 500,00 динара), а демонстраторима у износу
од  2.000,00  динара  (8  часова  х  250,00  динара)  и  члановима  испитне  комисије
1.500,00 динара (3 члана х 500,00 динара). 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Пројекат  Трка  за  срећније  детињство као  најмасовнија
рекреативно-хуманитарна  активност  Црвеног  крста  Србије,  традиционално  је
спроведен у првој недељи октобра месеца 2014. године. Пројекат је био усмерен ка
остварењу трајног циља Црвеног крста, перманентном подмлађивању и омасовљену
чланства  и  волонтера,  а  сама  трка  имала  је  социјално-хуманитарни  и
рекреативно-забавни  карактер.  Суштина  и  карактер  овог  пројекта  наметнули  су
његов основни циљ, мотивацију подмлатка и омладине Црвеног крста да учешћем у
трци  покажу  своје  опредељење  ка  здравом  начину  живота  и  највишим  хуманим
вредностима.
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Основни  циљ овог  пројекта  био  је  побољшање  социјално-материјалног
положаја  посебно  угрожених  категорија  деце  школског  узраста  и  представља
суштину његовог социјално-хуманитарног карактера.

Пројекат је организован у сарадњи са Техничком школом и основним школама
са подручја наше општине, а сва средства прикупљена од продаје стартних бројева,
наменски  су  уступљена  школама  за  побољшавање   услова  живота  социјално  и
материјално  угрожених  ученика,  деце  без  родитељског  старања,  као  и  за  друге
активности у зависности од потреба ученика у конкретној средини.

Пројекат  Друг другу. Конвенцијом Уједињених нација од 1989,  године,  20.
новембар проглашен је за Светски дан детета. Обележавајући овај дан, Црвени крст
Деспотовац је у сарадњи са основним  школама реализовао пројекат  “Друг другу”,
којом приликом је спроведена акција са циљем да ученици прикупе што више одеће,
обуће, школског прибора и дечијих играчака, које су као помоћ поклоњене ученицима
слабог  материјалног  стања.  Реализујући  овај  пројекат  ученици  су  анимирали  и
остале грађане, тако да је у акцији прикупљена значајна количина ових потребштина
и поклоњена деци, којој је овакав вид помоћи био најнеопходнији.
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Пројекат Пакет за новорођену бебу. У време када Србијом хара “бела куга”,
Црвени крст Деспотовац је и у 2014. години, као и предходних година, узео учешће у
борби против ове  “болести”  савременог и модерног света, обезбеђивањем поклон
пакета за све бебе са подручја наше општине, које су рођене у Недељи Црвеног
крста од 08. до 15. маја, тако да су две бебе рођене у овом периоду, после изласка
из породилишта добиле поклон пакет.

Циљ пројекта је био да све бебе, без обзира на социјални статус породице,
после изласка из породилишта добију пакет са основним потребама за бебе и  да
им први сусрет са  спољним светом буде поклон са  мотом  Да  нас буде више.
Саставни  део  пројекта  били  су  медијска  презентација  акције  и  координација  у
организовању рекламних пунктова у породилиштима у Ћуприји и Јагодини,  а све у
смислу потврде да средина брине о повећању наталитета, позитивном односу према
рађању у опште и ширења идеје о хуманим вредностима.

Пројекат Један пакетић пуно љубави. 

Активност Црвеног крста Деспотовац на реализацији овог пројекта одвијала се
кроз  медијску  кампању  и  презентацију  акције,  а  новогодишњи  пакетићи  су
обезбеђени из сопствених средстава Црвеног крста Деспотовац.

Очекивани  резултати  акције  били  су  потврда  да  средина  брине  о  овој
категорији  деце,  изједначавање  ове  категорије  деце  са  осталом  децом   и
побољшљвање емотивног стања деце (психосоцијална подршка).

Пројекат Здрави стилови живота. Промоција здравих стилова живота има
за циљ смањење броја  људи, пре свега младих, са аспекта ризичног понашања у
сваком облику  њиховог  живота  и  здравља,  што  ће  се  постићи  организовањем и
учешћем Црвеног крста у активностима у области кампање и обележавања светских
дана посвћених здрављу људи. 

12



Током  2014.  године  овај  пројекат  је  реализован  са  Домом  здравља
Деспотовац, Канцеларијом за младе и волонтерима Црвеног крста Деспотовац, који
су кроз разна едукативна предавања преносили знања, посебно млађој популацији,
из  области  ХИВ-АИДС,  ТБЦ,  полно  преносивих  болести,  болести  прљавих  руку,
борбе  против  пушења,  болести  зависности и  превенцији  употребе психоактивних
супстанци и друго, а организовани су турнири у уличном баскету и малом фудбалу
којом  приликом  је  Црвени  крст  Деспотовац,  за  три  првопласиране  пионирске
селекције обезбедио пехаре са знаком Црвеног крста.

Акција Солидарност на делу. У оквиру ове акције која је реализована  током
2014. године, анимирани су потецијални донатори са подручја општине Деспотовац,
а сама акција је спроведена под мотом Наше мало може бити много онима који
немају ни мало

Акцију су подржали 13 донатора, а од 58.500,00 динара донираних новчаних
средстава,  купљене  су  прехрамбене  намирнице  које  су  приликом  обележавања
Светског дана гладних,  дистрибуиране 30 социјално најугроженијим породицама
на подручју наше општине, према списку Центра за социјални рад Деспотовац.

1. Обележавање Светског дана борбе против рака – 4. фебруар.

Имајући у  виду  опасност  по  здравље  коју  изазива  једна  од  најопаснијих
болести данашњице, Црвени крст Деспотовац је у складу са смерницама везаним за
Светски дан борбе против рака, у 2013. години узео учешће и у овој  акцији. Акција је
спроведена  са  партнерима  на  локалном  нивоу  Домом  здравља  и  Центром  за
социјални рад, а њен основни циљ је био да се јавност упозна, како са опасностима
које  носи  ова болест,  тако  и са могућностима борбе против  исте,  а  све у  сврху
ширења свести код становништва о потреби редовне контроле здравља и мерама
превенције. Предавње на ову тему одржано је у Клубу за старе Центра за социјални
рад, а цела акција је пропраћена путем јавних електронских медија са подручја наше
општине.

2. Обележавање Светског дана борбе против туберколозе – 24. Март.
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У  складу  са  смерницама  Светске  здравствене  организације  (ВХО)  и
Националне  комисије  за  борбу  против  туберколозе,  у  склопу  пројекта  Контрола
туберколозе,  дистрибуирани  су  пригодни  плакати  и  флајери  за  све  организације
Црвеног  крста  у  општинама  и  градовима.  Црвени  крст  Деспотовац  је  овај   Дан
обележио  акцијом  дистрибуције  информативног  материјала  (флајера)  на  пункту
Црвеног крста, који је постављен на Тргу Деспота Стефана Лазаревића и на коме је
медицинско особље Дома здравља, вршило проверу крвног притиска и гликемије.

3. Акције обележавања Светског дана здравља – 7. Април, Светског дана
без  дуванског  дима  –  31.  Мај  и  Светског  дана  срца  –  26.  Септембар
реализоване су на Тргу Деспота Стефана Лазаревића, на коме је постављан пункт
Црвеног крста. Медицинско особље Дома здравља обављало је грађанима проверу
крвног притиска и гликемије, а млади волонтери Црвеног крста делили су грађанима
пригодан  пропагандни  материјал.  Све  акције  медијски  су  пропраћене  од  стране
електронских медија са подручја наше општине.

4. Обележавање Светског дана борбе против сиде – 1. децембар.

Црвени Крст Деспотовац је у 2014. години овај  Дан  обележио у сарадњи са
Канцеларијом за  младе.  На  штанду Црвеног  крста који  је  био постављен у  холу
Техничке школе, младима су дељени кондоми и пригодан пропагандни материјал, а
током  децембра  одржан  је  и  турнир  младих  у  малом  фудбалу,  чије  финале  је
одиграно 30. децембра 2013. године.

5. Међународни дан старијих особа – 1. октобар

Обележавајући овај дан, запослени и волонтери Црвеног крста Деспотовац,
традиционално су посетили Дом за старе у Деспотовцу и корисницима Дома током
дружења, у знак пажње уручили 62 скромна поклонa.
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6. Безбедност деце у саобраћају

Безбедност  деце  у  саобраћају  једна  је  од  најмасовнијих  и  најшире
прихваћене  рекреативно-хуманитарне  активности  Црвеног  крста,  усмерена  ка
ученицима нижих разреда основне школе, првенствено ка ученицима првог разреда.

Деца  предшколског  и  раног  основношколског  узраста  представљају
најугроженију  категорију  учесника  у  саобраћају.  Такође,  у  том  узрасту  деца  се
осамостаљују  као  пешаци  или  као  возачи  бицикла,  ролера.......  Појављују  се  на
саобраћајницама без пратње родитеља или одраслих, а од шесте године живота
њихово  учешће  у  саобраћају  је  масовније,  те  је  ово  последња  прилика  за
систематички рад на саобраћајном васпитању деце уз  учешће родитеља,  школе,
саобраћајне полиције и Црвеног крста.

Циљ  акције  Безбедност  деце  у  саобраћају је  промовисање  адекватног
понашања свих учесника у саобраћају,  а посебно деце, а самим тим и смањење
броја повређених и страдалих особа у саобраћају.

И ове 2014.  године,  као и предходних година,  ова акција је  реализована у
сарадњи са Полицијском станицом Деспотовац, обиласком свих основних школа на
подручју  наше  општине,  у  којој  су  најмлађи  школарци  едуковани  о  основама
безбедности саобраћаја.

Поред традиционалних активности,  Црвени крст  Деспотовац је  током 2014.
године велику пажњу посвећивао и раду са подмлатком и омладином Црвеног крста.
У  циљу омасовљења организације  и  укључивања што већег  броја  младих у  рад
Црвеног  крста,  почетком  августа  месеца  у  дечијем  одмаралишту  Црвеног  крста
Ћуприја у Сењском руднику, организован је заједнички летњи камп за подмладак и
омладину Црвеног крста  Деспотовац,  Ћуприја и Свилајнац, на коме су учесници
имали  предавања  из  области  дифузије,  хуманитарног  права,  промоције  хуманих
вредности и евалуације.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Законом о Црвеном крсту Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број
107/2005),  Црвеном  крсту  Србије  проверено  је  вршење  јавног  овлашћења
популарисање  добровољног  давалаштва  крви  и,  у  сарадњи  са  службама  и
здравственим установама за трансфузију крви, учествовање у организацији акција
добровољног  давања  крви,  о  чему  Црвени  крст  води  одговарајућу  евиденцију  и
издаје уверења и признања.

Црвени  крст  Србије  потписник  је  Стратегије  о  обезбеђивању  довољних
количина крви и крвних продуката са Министарством здравља Републике Србије,
Институтом за  трансфузију  крви крви Републике Србије,  Заводом за  трансфузију
крви  у  Новом  Саду  и  Нишу  и  Народном  канцеларијом  председника  Републике
Србије,  уз  подршку  Европске  агенције  за  реконструкцију  и  развој,  усвојене  на
Консензус конференцији 6. априла 2005. године, у којој се у члану 3.1.1. дефинишу
улоге и задаци Црвеног крста Србије у оквиру поглавља Мотивисања, регрутовања и
задржавања  добровољних  неплаћених  давалаца  нискоризичних  популационих
група.

Општи  циљ ове  активности  је  мотивисање,
регрутовање и задржавање неплаћених добровљних
давалаца  крви,  а  појединачни  циљ је  едукација
волонтера  Црвеног  крста,  дугорочна  кампања  за
подизање  свести  о  култури  добровољног  давања
крви и промовисање добровољног давалаштва, као и
неговање пажње и захвалности према добровољним
даваоцима  крви  и  сарадницима-волонтерима
Црвеног крста.

Црвени  крст  Деспотовац  носилац  је  активности  и  организатор  је  акција
добровољног  давалаштва  крви  на  подручју  наше  Општине,  које  се  спроводе  у
сарадњи  са  Заводом  за  трансфузију  крви  из  Ниша.  Све  акције  Црвеног  крста
Деспотовац  у  овој  области  одвијају  се  континуирано  и  усмерене  су  у  правцу
прикупљања и обнављања резерви крви и продуката од крви за потребе Завода за
трансфузију крви из Ниша, који пак у случају потребе, за пацијенте са подручја наше
Општине обезбђује потребне количине крви за њихово лечење. 
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Тако је у 2014. години преко Завода за трансфузију крви из Ниша за хирушке
интервенције и лечење  64. пацијената са подручја наше општине обезбеђено 162
јединице крви и продуката од крви.

У  задњих  неколико  година  Црвени  крст  Деспотовац  постиже  веома  добре
резултате у акцијама добровољног давања крви. У току 2014. године, у сарадњи са
Заводом  за  трансфузију  крви  из  Ниша,  реализовано  је  7 редовних  акција
добровољног давања крви,  три у Деспотовцу и 4 у Ресавици. 

Један  број  наших  добровољних  давалаца  редовно  учествује  на  окружној
акцији добровољног давања крви, која се за Поморавски округ традиционално сваке
године одржава у Свилајнцу, а знатан је број давалаца који крв добровољно дају у
трансфузиолошкој служби болнице у Ћуприји, по позиву породице пацијента.

У свим овим акцијама у 2014. години укупно је сакупљено 1.007 јединица крви,
од тога у Ресавици 316 јединица, у Деспотовцу 292 јединица и у трансфузиолошкој
служби  болнице  у  Ћуприји  399 јединице  крви,што  је  4,34%  од  укупног  броја
становника у нашој општини.

Црвени крст Деспотовац један је од 134 организације Црвеног крста које имају,
у посебном софтверу – пословно финансијском систему Црвеног крста Србије, базу
података са евиденцијом добровољних давалаца крви.

Мотивација  грађана,  пре  свега  младих  за  волонтирање  у  области
добровољног  давалаштва  крви  и  њихово задржавање,  спроводи се  кроз  обуке  и
нове методе мотивисања младих за ову област. 

У циљу промоције добровољног давалаштва крви, Црвени крст Србије сваке
године у априлу месецу расписује литерарни и ликовни конкурс “Крв живот значи”, за
категорије ученика од 1. до 4. разреда основне школе, од 5. до 8. разреда основне
школе  и  од  1.  до  4.  разреда  средње  школе.  Критеријуми  за  израду  ликовних  и
литерарних  радова  били  су:  Промоција  добровољног,  анонимног  и  ненаграђеног
давања крви; Препозната улога Црвеног крста у области мотивације у давалаштву
крви и Порука да давање крви носи ведрину, емоцију и лепоту живљења.

Црвени крст Деспотовац је и у 2014. години узео учешће у овој акцији и из
основних школа и Техничке школе прикупио радове, од којих је за сваку категорију на
конкурс послао по три најбоља рада.

На крају,  треба истаћи да због  недостатка финансијских средстава Црвени
крст  Деспотовац  ни  у  2014.  години  није  могао  да  организује  свечану  доделу
признања добровољним даваоцима крви, чиме је значајно умањен број бодова за
вредновање активности на основу којих Црвени крст Деспотовац добија средства од
Црвеног крста Србије. 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА И ДИФУЗИЈА

На основу Закона о  Црвеном крсту  Србије  и  обавеза које  је  наша држава
преузела  потписивањем  Женевске  конвенције  о  поступању  са  ратним
заробљеницима и заштитом цивилних лица за време ратних дејстава и Допунских
протокола 1. и 2.  из 1977.  године из Конвенције о заштити  жртава међународних
оружаних сукоба, Служба тражења Црвеног крста врши функцију Националног бироа
за обавештавање.
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Како  би  испунила  свој  мандат  у  Међународном  покрету  Црвеног  крста  и
Црвеног полумесеца,  Служба тражења одговара на потребе раздвојених  чланова
породице  услед  оружаних  сукоба,  или  природних  катастрофа,  помаже
успостављању  контакта  чланова  раздвојених  породица,  одговара  на  потребе
породица несталих, избеглих и расељених лица и  жртава рата, а од 2009. године
активност службе проширена је и на тражење лица несталих у трафикингу (трговина
људима). 

Активност Службе тражења Црвеног крста Деспотовац, одвијала се у складу
са Планом рада за 2014. годину и мандатом Службе са нагласком за тражењима и
расветљавању  судбина  несталих  лица  које  припадају  категоријама  са  којима  се
Служба  тражења није  приоритетно  бавила  последњих  година,  а  то  су  тражиоци
азила, мигранти и жртве трафикинга.

Током 2014. године Служба тражења Црвеног крста Деспотовац није имала
захтеве за тражење несталих лица.

Што се тиче дифузије, на свим акцијама које је у 2014. години
реализовао Црвени крст Деспотовац, видно је истицана застава и знак

Црвеног крста, а на свим скуповима и предавањима у уводној речи истицан
је значај организације Црвеног крста, као независне, непрофитне и

хуманитарне организације.

ПРИПРЕМА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
И ЗА ОДГОВОР НА НЕСРЕЋЕ

У складу са одредбама Закона о Црвеном крсту Србије, у току 2014. године
реализован је Програм припрема за деловање у несрећама и за одговор на несреће,
а представник Црвеног крста Деспотовац  члан је  Општинског  штаба за ванредне
ситуације.

У току мајских поплава 2014. године, Црвени крст Деспотовац је имао значајну
и видну  улогу у сакупљању и дистрибуцији хуманитарне робе за пострадале од
поплаве на подручју наше Општине и суседног Свилајнца. 
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Одмах  по  доношењу  Одлуке  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  о
увођењу ванредне ситуације, Црвени крст Деспотовац је ангажовао своју јединицу за
деловање  у  несрећама  и  58  волонтера  чланова  Омладинске  територијалне
јединице, који су све време у сарадњи са Општинским штабом били ангажовани на
пружању  помоћи  и  дистрибуцији  прехрамбених  намирница,  флаширане  воде,
хемијских средстава за хигијену и половне гардеробе пострадалима од поплаве.

Овде  треба  истаћи,  да  су  поред  грађана  из  свих  месних  заједница,
хуманитарну робу донирали и Црвени крст Србије са 12.852 литра флаширане воде.
АД „Планинка“ из Куршумлије са 15.120 литара флаширане робе, Црвени крст из
Ниша  са  разном  хуманитарном  робом  која  се  састојала  од  флаширане  воде,
конзервиране  хране,  дечије  хране,  средстава  за  хигијену  и  половне  гардеробе,
Католичка  хуманитарна  организација  „Каритас“  из  Београда  са  115  пакета
прехрамбене  робе  и  Марјановић  Данијела  из  Дворишта,  на  привременом раду  у
Бечу, која је од прикупљене помоћи од наших радника у Бечу, допремила пакете
хране и средстава за хигијену, наменски за 7 породица настрадалих од поплаве у
Ресавици.

Сва прикупљена хуманитарна роба дистрибуирана је преко месних заједница
пострадалима од поплаве, а три камиона хуманитарне робе, која је прикупљена у
месним заједницама Ресавица и Деспотовац и која се састојала од прехрамбених
намирница,  флаширане  воде,  средстава  за  хигијену  и  половне  гардеробе,
отпремљена је као помоћ пострадалима од поплаве у Свилајнцу.

Треба  нагласити  да  је  добијена  хуманитарна  роба,  поред  грађана
дистрибуирана и јавним установама; Дому здравља, Дому за стара лица, Дечијем
вртићу и свим школама на подручју општине Деспотовац. 

Овде  треба  истаћи да екипа  Црвеног  крста  Деспотовац  још увек  није
опремљена  личном  и  колективном  опремом,  те  хитно  треба  изнаћи  средства  за
набавку ове опреме.

ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ         

Целокупан рад и  активности Црвеног крста Деспотовац транспарентан је  и
доступан  јавности.  Све  акција  и  реализација  пројеката  у  2014.  години  биле  су
пропраћене од стране локалних електронских медија, Радио станице “Деспотовац” и
Телевизије  “Ресава”,  као  и  пригодним  пропагандним  материјалом  добијеним  од
Црвеног крста Србије. Због актуелности проблематике којом се бави Црвени крст у
свом  деловању,  све  информације  су  благовремено  и  садржајно  презентиране
јавности преко средстава јавног информисања. 
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Са  оваквом  праксом  Црвени  крст  Деспотовац  наставиће  и  у  наредном
периоду, на задовољство свих који прате рад Црвеног крста. 

Са  задовољством  се  може  истаћи  наклоност  и  жеља јавних  медија  да  се
укључе у активности Црвеног крста Деспотовац и својим извештавањем и сами, на
известан начин, постану актери тих активности.

О раду Црвеног  крста Деспотовац у  2014.  години јавни медији  су  редовно
информисали јавност, што нам је била велика помоћ и подршка у раду.

Поред извештавања јавних медија о активностима Црвеног крста Деспотовац,
све своје акције Црвени крст Деспотовац је презентирао јавности и преко интернет
друштвене  мреже  “Фејсбук”  и  кроз  билтен  (часопис)  који  Црвени  крст  издаје
квартално.

ооооооооооооОоооооооооооо

На основу наведених реализованих активности Црвеног крста Деспотовац у
току  2014.  године,  може  се  констатовати  да  извештај  једне  хуманитарне
организације,  као  што  је  наша,  увек  остаје  недоречен  ма  колико  да  су  добри
остварени резултати. За многе наше активности не постоји мерило да би се изразио
степен  пожртвовања  у  пружању  неопходне  помоћи  унесрећенима,  социјално
угроженима, или болеснима којима је неопходна крв која живот значи.

Управни  одбор  Црвеног  крста  Деспотовац,  секретар  са  радницима
секретаријата, волонтерима, добровољним даваоцима крви, Канцеларијом за младе
и другим сарадницима, својим радом и ангажовањем, успешно су допринели да се
све планиране  активности и  поверени задаци од  стране Црвеног  крста  Србије  у
2014.  години,  успешно  реализују,  чиме  су  уједно  допринели  да  Црвени  крст
Деспотовац  у  потпуности  оправда  своје  постојање  и  улогу  у  остваривању
хуманитарне мисије.

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ЧЛАНОВИМА, ВОЛОНТЕРИМА,
АКТИВИСТИМА, ДОБРОВОЉНИМ  ДАВАОЦИМА КРВИ,

САРАДНИЦИМА, ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ,
ЦРВЕНОМ КРСТУ СРБИЈЕ И ЈАВНИМ МЕДИЈИМА НА ПОМОЋИ И
ПРОМОВИСАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ И ХУМАНИХ

ВРЕДНОСТИ У НАШОЈ СРЕДИНИ

ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ
Фебруар, 2015. године

Извештај саставио:                                                    Технички уредио:
                 Секретар                                                                     Сарадник
    Црвеног крста Деспотовац                                        Црвеног крста Деспотовац
          Зоран Малешевић                                                       Мишковић Стеван
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