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ИЗЛЕТ ЗА КОРИСНИКЕ УДРУЖЕЊА ‘’ЖИВИМО ЗАЈЕДНО’’ 

У оквиру програма ’’Помоћ и подршка 
деци и особама са сметњама у развоју’’, 
21. јула оргнизовали смо излет у 
Зоолошки врт за кориснике програма 
из удружења ’’Живимо заједно’’. 
Корисници су имали прилику да виде 
различите становнике Бео зоо врта и да 
успут науче имена животиња и поједине 
занимљивости од наших волонтера. Сви 
који су били на излету истичу да су се 
сјајно провели и већ се распитују за 
наредни излет и дружење са 
волонтерима Црвеног крста. Следећу 
организовану посету некој институцији 
заказали смо им за август месец. 
Програм ’’Помоћ и подршка деци и 
особама са сметњама у развоју’’ наша 
организација спроводи од октобра 2014. 

године. У оквиру програма предвиђене 
су различите социо-инклузивне 
активности попут организованих 
одлазака у различите институције, 
биоскопе, позоришта, на излете.  
Програм подразумева и реализацију 
радионица на различите теме од 
савладавања свакодневних вештина, до 
програмских активности Црвеног крста. 
Једна од компоненти програма 
подразумева рад са децом са сметњама у 
развоју у оквиру школског система и 
помагање од стране едукованих 
волонтера Црвеног крста и просветних 
радника у савладавању школског 
градива. Програм се реализује уз 
координацију Црвеног крста Србије и 
подршку Швајцарске агенције за развој.  



’’ОД ПИРСИНГА И ТЕТОВАЖЕ ДО ХЕПАТИТИСА’’ 

Црвени крст Београда организовао је 14. 
јула предавање и радаионицу под 
називом ’’Од пирсинга и тетоваже до 
хепатитиса’’. Предавање је реализовано 
захваљујући сарадњи Црвеног крста 
Стари град и Црвеног крста Београда са 
Удружењем пацијената са болестима 
јетре ’’Хронос’’. Предавање је било 
намењено волонтерима и сарадницима 
који раде са младима београдских 
организација Црвеног крста, а 
реализовала га је председница 
Удружења ’’Хронос’’ Ивана Драгојевић. 
Млади су могли током предавања да 
науче основне информације о 
различитим типовима хепатитиса, да 
сазнају о превенцији и начину заштите 
и да погледају документарни филм 
’’Дрво живота’’ које је Удружење 
’’Хронос’’ израдило, а у коме пацијенти 

обелели од хепатитиса у Србији говоре о 
изазовима са којима се свакодневно 
суочавају. Посебан осврт предавања био 
је на опрезу приликом тетотивирања, 
стављања пирсинга и посете 
козметичких салона. Након предавања 
реализована је радионица ’’Ризик, не 
ризик’’ у којој су полазници извлачили 
различите животне ситуације на 
цедуљама и дискутовали о томе да ли 
таква ситуација представља ризик за 
пренос хепатитиса. Предавању је 
присуствовало шест волонтера наше 
организације. 
СЗО процењује да је у Србији од вируса 
хепатитиса Ц заражено око 140.000 
људи, од којих већина и не зна да су 
оболели, па се зато ова болест назива 
’’тихим убицом’’. 



ДЕЖУРСТВО ЕКИПЕ 
ПРВЕ ПОМОЋИ У 
ФРАНЦУСКОЈ АМБАСАДИ 

Дан Републике Француске, 14. 
јули, обележава се као спомен 
на дан када се 1789. године 
догодио пад Бастиље. Поводом 
дана Републике у Француској 
амбасади у Београду уприличен 
је пријем, коме су 
присуствовали највећи државни 
званичници и дипломате 
других држава у Београду. 
Захваљујући сада већ 
традиционалној сарадњи 
Амбасаде и Црвеног крста 
Србије, инструктори прве 
помоћи Црвеног крста Стари 
град и чланови екипе која је 
прошле године на европском 
такмичењу прве помоћи 
освијала друго место, су и ове 
године санитетски 
обезбеђивали пријем.  
За време пријема наши 
волонтери имали су једну 
интеревенцију, али захваљујући 
њиховој обучености и 
прибраности повреде, које 
срећом нису биле озбиљне, брзо 
су саниране, те можемо рећи да 
је догађај протекао у најбољем 
могућем реду и без посла за 
нашу екипу. 
Овогодишња прослава у 
Амбасади остала је у сенци 
терористичког напада који се те 
вечери догодио у Ници, а у коме 
је живот изгубило преко 80 
особа, а више од стотину особа 
је повређено. 



ОБУКА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ‘’СМАЊЕЊЕ РИЗИКА И УБЛАЖАВАЊА 
ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 
ОПАСНОСТИ’’ 

Црвени крст Србије организовао је од 5. 
до 9. јула у Митровом пољу обуку за 
едукаторе у оквиру програма ’’Смањење 
ризика и ублажавање последица од 
елементарних непогода и другх 
опасности’’. Обуци су присуствовала три 
волонтера наше организације и два 
инструктора у оквиру програма. Циљ 
програма је да се ученици основних 
школа едукују за понашање у 
различитим кризним ситуација попут 
пожара, земљотреса, поплава, олуја, али 
и у свакодневним ситуацијама које 
обухватају безбедно понашање у 
домаћинству, на купалиштима, 
саобраћају и др.  

Црвени крст Стари град једна је од 
првих 10 организација Црвеног крста у 
Републици Србији која ће поменути 
програм реализовати од септембра 
месеца. Пилот фаза програма 
реализоваће се у две основне школе на 
Старом граду, ОШ ’’Драган Ковачевић’’ 
и ОШ ’’Дринка Павловић’’.  Реализатори 
програма су едуковани волонтери 
Црвеног крста, инструктори у оквиру 
програма и просветни радници.  
Црвени крст Србије развио је игролике 
активности које су намењене деци ради 
лакшег усвајања знања, а до сада је већ 
организовао обуку за секретаре 
организација Црвеног крста.  



СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Светски дан борбе против трговине 
људима, Црвени крст Стари град 
обележио је 29. јула постављањем 
штанда на платоу испред наше 
организације и дељењем брошура у 
Студенстком парку. 
Наши волонтери прикључили су се 
централној манифестацији коју је 
организовао Црвени крст Београда у 
суботу 30. јула у Кнез Михаиловој 
улици. Том приликом волонтери су 
анкетирали грађане , делили 
информативно-едукативни материјал, а 
суграђани су имали прилику да се 
фотографишу у ’’плавом срцу’’, симболу 
борбе против трговине људима и на тај 
начин дају подршку жртвама трговине 
људима и обележавању овог датума. Све 
фотографије са централне 
манифестације, Црвени крст Београда 
поставио је на своју Facebook страницу. 

У недељу 31. јула организована је 
пројекција филма ’’Сестре’’ у 
просторијама Црвеног крста Стари град. 
Филм ’’Сестре’’ снимљен је 2011. године 
у режији Владимира Паскаљевића и 
Бојане Маљевић, у циљу подизања јавне 
свести о трговини људима, а базиран је 
на истинитим догађајима. 
Светски дан борбе против трговине 
људима обележава се трећу годину за 
редом, након што је установљен 
новембра 2013. године на 68. заседању 
Генералне скупштине Уједињених 
нација, а у контексту подизања свести о 
ситуацији у којој се налазе жртве 
трговине људима и у циљу промоције 
њихових права. Размере проблема 
трговине људима довеле су до активног 
укључивања Црвеног крста Србије у 
циљу спречавања и олакшавања људске 
патње. 

https://www.facebook.com/crvenikrst.beograd/


АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ У 
БАОШИЋИМА 

Црвени крст Србије и ове године ће 
омогућити летовање за преко 1.400 деце 
у стању социјалне потребе у свом 
одмаралишту у Баошићима у Црној 
Гори. Троје деце, трећег разреда, 
староградских основних школа, која су 
била обухваћена програмом ’’Промоција 
хуманих вредности’’ у претходној 
школској години, боравила су у периоду 

од 17. до 26. јула у летњој школи у 
Баошићима, захваљујући подршци 
Швајцарске агенције за развој.  
Два волонтера наше организације у 
периоду од 6. до 15. јула,  била су 
реализатори летње школе у Баошићима. 
Они су се трудили, заједно са 
волонтерима Црвеног крста Ивањица и 
Ћићевац, да едукују и забаве малишане 
који су у том периоду боравили у 
одмаралишту, кроз радионице борбе 
против трговине људима и фолклор. 



КАМП МЛАДИХ У 
ЖИВИНИЦАМА 

Два млада волонтера Црвеног крста Стари 
град боравила су у периоду од 22. до 24. 
јула на кампу младих које је организовала 
организација Црвеног крижа Живинице 
из Босне и Херцеговине. Наши волонтери, 
Верица Дражић и Данило Андријашевић 
имали су прилке да размене искуство у 
раду са волонтерима из организација 
Црвеног крста из Босне и Херцеговине. 
Тема кампа била је безбедност на води, а 
камп је и медијски пропратила локална 
телевизија Неон. Том приликом интервју 
је дала и наша волонтерка Верица Дражић 
која је истакла ’’Наша организација се 
одазива сваком позиву, јер сматрамо да је 
врло важна размена искуства међу 
волонтерима, поготову уколико идемо у 
другу државу, јер само то дружење и 
упознавање различитих култура ствара 
чвршће везе између нас, волонтера 
Црвеног крста.’’ Захваљујемо се 
организацији Црвеног крижа Живинице 
на позиву и надамо се да ћемо ускоро бити 
у прилици да узвратимо гостопримство. 

МЕЂУНАРОДНА РЕГАТА 

У периоду од 27. до 29. јула Београд је био 
домаћин учесника Међународне кајакашке 
регате. Учесници су били смештени ова три 
дана на Ади Хуји. На позив Црвеног крста 
Палилула, наши волонтери укључили су се 
у санитетско обезбеђивање учесника регате. 
Наша два волонтера, чланови екипе прве 
помоћи бринули су о безбедности 120 
учесника из различитих европских земаља  
27. јула.  
Такође, наши волонтери, спасиоци на води 
и чланови Националног тима Црвеног 
крста Србије за спашавање, евакуацију и 
збрињавање у случају поплава дежурали су 
на овој манифестацији сва три дана. Њихов 
задатак био је да прихвате учеснике регате 
при доласку у Београд и да им помогну да 
на безбедан начин наставе своје путовање 
по завршеној паузи у Београду. 
Захваљујући обучености и 
професионалности волонтера сви учесници 
регате су безбедно напустили Београд, 
препуни позитивних утисака о нашој 
престоници и указаном гостопримству. 
У овој активности поред наших волонтера 
учествовали су и волонтери Црвеног крста 
Палилула, Савски венац, Раковица, 
Звездара и Вождовац.



ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО 
КРВИ 

Током јула месеца, одржане су акције 
добровољног давања крви у Библиотеци 
града Београда и на базенима СРПЦ 
’’Милан Гале Мушкатировић’’. Акције су 
партнерски организовали Институт за 
трансфузију крви Србије и Црвени крст 
Стари град. Наши волонтери су на обе 
акције узели учешће као промотери и 
мотиватори грађана да добровољно дају 
крв. Захваљујући њиховом ангажовању 
у Библиотеци града Београда 
прикупљено је 35 јединица крви.  

Управа Библиотеке сваком даваоцу 
крви обезбеђује бесплатну годишњу 
чланску карту, док је управа СРПЦ 
’’Милан Гале Мушкатировић’’, као мали 
знак пажње обезбедила две карте за 
базен за сваког даваоца.  
Како би спречили сезонски дефицит 
крви у летњим месецима наши 
волонтери, заједно са волонтерима 
Црвеног крста других београдских 
општина дежурали су испред 
трансфузиомобила који се налази на 
паркингу код Дома Народне скупштине 
Републике Србије и позивали грађане 
да добровољно дају крв. 
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