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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Градска општина Стари град је централна београдска општина чија површина
заузима 698ha, а према подацима пописа из 2012. године дом је за 48.061
становника. Иако се на први поглед чини да се ради о малој општини по броју
становника, Стари град је уједно центар административних, образовних и
културних установа градског и републичког значаја, те је популација која се у овој
општини школује, образује и ради знатно већа.
У укупној популацији млађи од 18 година имају удео око 15%, док старији преко 65
година чине око 22% становника. На Старом граду живи 14.576 пензионера, од
чега је 364 корисника најнижих пензија. Број незапослених износи 2.869
становника, број корисника новчане социјалне помоћи је 301, а број корисника
основног и увећаног додатка за негу и помоћ другог лица је 222.1 Укупно корисника
Социјалне заштите на територији Градске општине Стари град у 2014. години било
је 2.792.2
Према подацима Републичког завода за статистику на терирорији градске општине
Стари град постоји 13 предшколских установа са 2.216 деце корисника, 8 редовних
основних школа коју похађа 3.984 ученика и 18 средњих школа у којима се образује
8.818 ученика. На територији општине постоји 22 високо образовне установе коју
похађа 30.164 студената. Градска општина Стари град има највећи број високо
школских установа и студената који се на њима школују у читавој Републици
Србији.3
Црвени крст Стари град, као једна од 186 организација Црвеног крста у Републици
Србији, своју мисију, циљеве, задатке и активности спроводи на територији ове
београдске општине. Према подацима из Агенције за привредне регистре, Црвени
крст Стари град, основан је 15. јануара 1957. године, с обзиром да општина под
овим именом постоји од 1955. године. Наравно, не треба заборавити да је Црвени
крст Србије основан 1876. године управо на територији данашње Градске општине
Стари град и да се и данас седиште Црвеног крста Србије и Црвеног крста
Београда налазе у овој београдској општини.
Током реализације Јавних овлашћења и програмских активности Црвени крст
Стари град успешно је сарађивао са свим релевантним институцијама на општини,
пре свега са Градском општином Стари град, основним и средњим школама,
факултетима, Волонтерским сервисом општине Стари град, Центром за социјални
рад, Удружењем за особе са сметњама у развоју ''Живимо заједно'', ДЗ "Стари
град", Друштвом за бригу о старим лицима општине Стари град и многим другим.
У свом раду Црвени крст Стари град успешно је сарађивао и са вишим нивоима
организовања, Црвеним крстом Београда и Црвеним крстом Србије.
1

Подаци преузети са сајта Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику и односе се на јул месец
2014. године
2

Последњи актуелни подаци су објављени у публикацији Општине и региони у Републици Србији, 2015, а
односе се на 2014. годину.
3

Последњи актуелни подаци су објављени у публикацији Општине и региони у Републици Србији, 2016, а
односе се на крај школске 2014/2015. године.
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МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Мисија Црвеног крста Србије је да олакшава људску патњу, са задацима: да
пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких
или других несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи 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.

ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА
У остваривању мисије, својих циљева и задатака, Црвени крст врши јавна
овлашћења поверена Законом о Црвеном крсту Србије (Службени гласник
107/2005) и то:
1.

покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним и
ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим
лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних
сукоба, као и обезбеђивање, у складу са законом, обуке људи, материјалних,
финансијских и других средства за те акције;

2.

оспособљавање грађана, добровољно организованих за обављање послова
цивилне заштите на територији Републике Србије за пружање прве помоћи у
случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;

3.

организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад,
психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака
у случају природних, еколошких и других несрећа као и оружаних сукоба;

4.

популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и
здравственим установама за трансфузију крви, учествује у организовању
акција добровољног давања крви.

Извештај о раду Црвеног крста Стари град за 2016. годину представљен је у
оквиру следећих области: организација и развој, социјална делатност,
промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви, здравственопревентивне активности, прва помоћ и реалистички приказ повреда стања и
обољења, рад са подмлатком и омладином, деловање у несрећама,
спасилаштво на води, ширење знања о Међунароном покрету Црвеног крста,
Међународна сарадња, информисање и служба тражења.
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ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА

Хуманост
Међународни Покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен у жељи
да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом
међународном и националном виду, настоји да спречи и ублажи људске
патње у свим приликама. Његов циљ је да штити живот и здравље и да
обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно
разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.
Непристрасност
Он не прави никакву разлику према народностима, раси, верским
убеђењима, 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 не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске
или идеолошке природе.
Независност
Покрет је независтан. Национална друштва, која имају
помоћну улогу у хуманитарним активностима својих влада и
подвргнута су законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају
аутономију која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са
принципима покрета.

Добровољност
То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеља за
стицањем користи.

Јединство
У једној земљи може постојати само једно 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 друштва имају једнаки статус и деле једнака
права и дужности, да се међусобно помажу, је универзалан.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ
Током 2016. године успешно су реализоване све активности Црвеног крста Стари
град предвиђене Планом и програмом рада. Предвиђене активности реализоване
су уз велике напоре како запослених у секретаријату, тако и волонтера Црвеног
крста, због тешке финансијеске ситуације и недовољног броја запослених у
секретаријату.
У 2016. години одржана је редовна седница Скупштине Црвеног крста Стари град,
седам седнице Управног одбора и једна седница Надзорног одбора. Надзорни
одбор Црвеног крста Београда посетио је 12. децембра нашу организацију у циљу
сагледавања пословања. Извештајем Надзорног одбора Црвеног крста Београда
похваљено је пословање наше организације, нарочито чињеница да Црвени крст
Стари град спроводи све програмске активности и констатовано је да се
финансијско и канцеларијско пословање обављају у складу са правилима и
прописима. Такође је констатовано да и поред изванредних постигнутих резултата
запослени послују у веома тешким условима у објекту који у зимском периоду нема
грејања, нема адекватну изолацију и који је монтажног типа.
У секретаријату Црвеног крста Стари град професионално су запослене две особе
на пун фонд часова и једна особа са фондом часова од пола радног времена са
Уговором о раду на одређено време. Број запослених особа у секретаријату
Црвеног крста је недовољан, с обзиром на тенденцију пораста обима посла и броја
корисника из године у годину.
Финансијска средства којима је располагао Црвени крст Стари град била су
недовољна за нормалан рад и функционисање организације због смањења прилива
остварених по основу Закона од игара на срећу, изостанка финансирања по основу
Закона о Црвеном крсту Србије од стране локалне самоуправе, смањења
комерцијалних прихода по основу пружања услуга обуке прве помоћи кандидата за
возаче због нелојалне конкуренције на тржишту, али са друге стране и због
повећања режијских трошкова (само трошкови закупа пословног простора увећани
су у протеклој години чак десет пута). Оваква финансијска ситуација одразила се
да је Црвени крст Стари град у 2016. години пословао са губитком.
Црвени крст Стари град је закључно са новембра месецом 2016. године био
закупац пословног простора од стрене Пословног простора општине Стари град, а
од 1. децембра 2016. године Града Београда. С обзиром на промену надлежности
над пословним простором који користи наша организација трошкови закупа су
Црвеном крсту Стари град почели да се фактуришу по ценовнику Града Београда,
а повлашћена цена закупа сада износи 20%, а не 5% као што је то био случај док је
пословни простор припадао општини. Такође, простор који Црвени крст Стари град
користи као магацин у стамбеном објекту у Улици Мике Аласа враћен је
реституцијом старом власнику, те је током 2016. године склопљен нови Уговор са
физичким лицем који је власник простора.
Црвени крст Стари град је закључно са 31.12.2016. године имао укупно 2.735
чланова од којих су 1.773 млади (64,83%), 943 одрасли (34,48%), а њих 19 (0,69%)
су чланови Службе спашавања на води. У односу на 2015. годину забележен је
пораст броја чланова од 6,83%. Структура чланова није значајно промењена у
односу на претходну годину.
6
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Број младих чланова Црвеног крста у основним организацијама закључно са
31.12.2016. године
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

БРОЈ ЧЛАНОВА

ОШ ‘’Вук Караџић’’

446

ОШ ‘’Дринка Павловић’’

374

ОШ ‘’Браћа Барух’’

355

ОШ ’’Стари град’’

172

ОШ ’’Михаило Петровић Алас’’

160

Прва економска школа

122

ОШ ’’Краљ Петар Први’’

55

ОШ ’’Скадарлија’’

52

ТШ Дрво арт

37

Током 2016. године у активностима Црвеног крста Стари град учествовало је:
•
•
•
•

29 волонтера Јединице за деловање у несрећама,
63 волонтера Службе спашавања на води,
123 младих волонтера и
25 одраслих волонтера Црвеног крста.

Црвени крст Стари град током 2016. године спроводио је пројекте делегиране од
стране виших нивоа организовања, а такође аплицирао је самостално и као
партнер осталим организацијама на расписане конкурсе. Нажалост, средства по
поднетим апликацијама нису била одобрена.
У јуну месецу секретар организације иницирао је састанак са новоизабраним
председником Градске општине Стари град кога је упознао са резултатима рада
организације и са тешком финансијском ситуацијом, као и законским оквирима за
несметано финансирање организације Црвеног крста. Због тешке финансијске
ситуације у којој се нашла и Градска општина Стари град, финансијска подршка
Црвеном крсту Стари град изостала је и током 2016. године. Током октобра месеца
2016. године Црвеном крсту Београда достављен је преглед фиксних трошкова
који су неопходни нашој организацији на годишњем нивоу, у циљу аплицирања за
финансијска средства код Града Београда. У новембру 2016. године, општини
Стари град упућен је предлог за финансирање Јавних овлашћења поверених
Законом о Црвеном крсту Србије у 2017. години.
Црвени крст Стари град био је принуђен да средином 2016. године затражи
средства из Фонда солидарности Црвеног крста Србије како би могле да се
исплате зараде запосленима. Црвени крст Србије одобрио је новчану помоћ од
100.000,00 динара Црвеном крсту Стари град.
Секретар Црвеног крста Стари град редовно је присуствовао састанцима
секретара београдских организација Црвеног крста које је организовао Црвени
7
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крст Београда, као и састанцима и саветовањима које је организовао Црвени крст
Србије. Црвени крст Србије током 2016. године организовао је два саветовања
секретара. Прво је одржано током маја месеца у Београду, а друго у септембру
месецу у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима.
Представници Црвеног крста Стари град у вишим нивоима организовања редовно
су присуствовали састанцима и седницама и то:
у Црвеном крсту Београда
• Гордана Вукмировић, као председник комисије за организацију и развој,
• Марија Милисављевић, као члан Управног одбора и члан комисије за подмладак
и омладину,
• Невена Живић, као члан комисије за прву помоћ,
• Орион Зуровац, као члан комисије за добровољно давалаштво крви,
• Прим. др Мирјана Радовановић и Гордана Вукмировић, као чланови Скупштине
у Црвеном крсту Србије
• Прим. др Мирјана Радовановић, као члан Управног одбора,
• Милан Живановић, као члан Скупштине,
• Александар Пантелић, као председник комисије за подмладак и омладину,
• Иван Миленовић, као члан комисије за спасилаштво на води.
СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру социјалне делатности, као примарне делатности наше организације,
током 2016. године реализовали смо следеће активности: програм ''Помоћ и
подршка деци и особама са сметњама у развоју'', програм ’’Брига о старима’’, летњи
опоравак деце у стању социјалне потребе, акције ''Један пакетић, много љубави'',
солидарност на делу, акције прикупљања и дистрибуције половне гардеробе,
обележавање Светског дана борбе против глади, Светског дана старијих.
У више наврата током 2016. године становницима у стању социјалне потребе
дистрибуирали смо хигијенске и прехрамбене пакете које смо добили од донатора.
Такође, поред хране и хигијени, социјално-угроженим грађанима дистрибуирали
смо и одећу (нове јакне, кабанице, мајице, капе), док су породице са децом добиле
школски прибор, дечије зимске ципеле, дечије чарапе, а породице са бебама беби
пакете.
ПРОГРАМ ‘’ПОМОЋ И ПОДРШКА ДЕЦИ И ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ’’
Овај програм наша организација реализује од октобра 2014. године уз подршку
Швајцарске агенције за развој и уз координацију Црвеног крста Србије.
Током 2016. године програмом је било обухваћено 40 корисника и то: 16 ученика
четвртог разреда ОШ ’’Драган Ковачевић’’ и 24 корисника удружења ’’Живимо
заједно’’. Реализатори програма, млади волонтери Црвеног крста, просветни
радници, дефектолози и социјални радници са децом у ОШ ’’Драган Ковачевић’’
организовали су различите социо-инклузивне активности, а задатак младих
волонтера Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима био је да деци која
похађају продужени боравак помогну у савладавању школског градива и изради
домаћих задатака. Са корисницима удружења за особе са сметњама у развоју
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Стари град – ''Живимо заједно’', радионице су реализовали запослени и волонтери
Црвеног крста Стари град у сарадњи са сарадницима удружења. Рад са
корисницима подразумевао је радионице на различите теме, међу којима су и
радионице из осталих програма које спроводи Црвени крст попут прве помоћи,
борбе против трговине људима, здравствено-превентивне активности, ’’Купајмо се
безбедно’’ и др.
У ОШ ’’Драган Ковачевић’’ волонтери спроводе активности са једном групом
корисника у трајању од 9 сати недељно, док са корисницима Удружења радионице
се реализују уторком и четвртком у трајању од по 3 сата.
Корисници Удружења ’’Живимо заједно’’ током априла и маја месеца едуковани су
из области прве помоћи, а своје знање показали су поводом обележавања 8. маја
Светског дана Црвеног крста на Тргу Републике и на општинском такмичењу екипа
прве помоћи на којем су наступали ревијално. Поред радионица, захваљујући
донатору, кориснике програма смо током године водили више пута у биоскоп,
зоолошки врт, излет. Ученицима школе, два пута током 2016. године подељен је
школски прибор, а такође је дистрибуирана и одећа, док су чланови удружења
добили мајице, средства за одржавање личне хигијене и одећу. Сви корисници су
поводом новогодишњих празника добили пакетиће.
Захваљујући донатору, Швајцарској агенцији за развој, који је обезбедио средства
Црвени крст Стари град упутио је четири корисника програма заједно са пратиоцем
групе из Удружења ’’Живимо заједно’’ на летовање. Корисници су у периоду од 10.
до 22. септембра боравили у апартманима НВО ’’Хуманитарна фамилија’’ у Добрим
водама у Црној Гори. По њиховим речима и пренесеним утисцима по повратку,
корисници су се сјајно провели на летовању и имали су прилику да упознају нове
пријатеље из других градова и општина у Србији у којима организације Црвеног
крста спроводе овај програм. Наше највеће задовољство је што смо могли да их
пошаљемо на ово путовање, јер су у групи били и корисници који имају преко 50
година, а то им је био први боравак на мору.
Током 2016. године у оквиру програма укупно је реализовано 239 сусрета са
корисницима. У програму је било ангажовано преко 40 волонтера и професионално
ангажованих лица, а волонтери су на реализацију програма укупно утрошили 500
волонтерских сати.
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ПРОГРАМ ‘’БРИГА О СТАРИМА’’
Овај програм Црвени крст Стари град реализује пружајући помоћ и услуге старијим
корисницима. Током 2016. године запослени и волонтери наше организације у
оквиру програма реализовали су следеће активности за кориснике: доношење
оброка из Народне кухиње за кориснике који су слабо покретни, помоћ у
заказивању лекарских прегледа и помоћ слабо покретним особама при одласку на
лекарске преглед и преузимање рецепата, као и набавка лекова за кориснике и
пружање психосоцијалне помоћи и подршке.
Волонтери су три пута недељно (сваки уторак, среда и петак) нашој суграђанки
која је слабо покретна доносили оброк из народне кухиње. Само за ову активност
волонтери су утрошили 240 волонтерских сати. Кроз активности у оквиру овог
програма допринели смо да се старији суграђани осећају сигурније и да се не
осећају напуштено и усамљено.
СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ
Акцију ''Солидарност на делу'' Црвени крст Стари град спровео је у септембру
месецу. Акцију је организовао Црвени крст Београда у сарадњи са компанијом
Delhaize Serbia, а реализовале су је београдске организације Црвеног крста у
својим општинама. Млади волонтери и запослени наше организације 17. и 18.
септембра прикупљали су основне животне намирнице у Maxi објекту ’’Алонсо’’ у
Господар Јовановој улици. Волонтери су посетиоцима објекта делили флајере на
којима су биле побројане намирнице које се скупљају за сиромашне и социјалноугрожене грађане (уље, брашно, шећер, тестенина, пиринач, кекс, чај, конзерве и
др.), те су они своје донације могли да убаце у кутије које су биле постављене на
штанду Црвеног крста.
У овој акцији прикупљено је 230 кг прехрамбених артикала од којих смо направили
40 пакета за породице у стању социјалне потребе на нашој општини. Предлог
породица за дистрибуцију пакета затражили смо и добили од Центра за социјални
рад Стари град.
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ЈЕДАН ПАКЕТИЋ МНОГО ЉУБАВИ
Крајем 2016. године Црвени крст Стари град реализовао је традиционалну акцију
’’Један пакетић, много љубави’’. У другој половини новембра месеца секретаријат
Црвеног крста Стари град обавестио је управе основних и средњих школа о
почетку сабирне акције прикупљања слаткиша, грицкалица и играчака за
новогодишње пакетиће. У акцији су учествовали ученици из: ОШ” Краљ Петар
Први”, ОШ ”Михаило Петровић Алас”, ОШ ”Браћа Барух”, ОШ ”Вук Караџић”, ОШ
’’Дринка Павловић’’, ОШ ’’Стари град’’, Ваздухопловне академије, Правно пословне
школе, Математичке гимназије, ЕТШ ’’Никола Тесла’’, ТШ Дрво Арт, ЕТШ ”Стари
град” и Трговачке школе, као и студенти Биолошког факултета и Хемијског
факултета.
Београдске организације Црвеног крста, захваљујући сарадњи Црвеног крста
Београда и компаније Delahaize Serbia, акцију су спровели и у Maxi објектима.
Током два викенда (17. и 18 децембра и 24. и 25 децембра) грађани су донирали
слаткише, слане грицкалице, сокове, школски прибор и играчке волонтерима
Црвеног крста који су дежурали у два Maxi објекта у Господар Јовановој и
Дунавској улици.
У оквиру програма ’’Помоћ и подршка деци и особама са сметњама у развоју’’,
Швајцарска агенција за развој обезбедила је средства за куповину новогодшњих
пакетића за кориснике програма. На тај начин обезбеђено је још 40 новогодишњих
пакетића.
Како је и било планирано пакетићи су подељени деци у стању социјалне потребе са
местом пребивалишта на територији Градске општине Стари град, деци на
болничком лечењу, деци са сметњама у развоју, деци без родитељског старања и
деци жртава породичног насиља.
Црвени крст Стари град захваљујући одличном одзиву ученика, студената и
суграђана прикупио је артикле за 400 новогодишњих пакетића, те је у 2016. години
дистрибуиран рекордан број новогодишњих пакетића.

11

www.crvenikrststarigrad.org.rs

ЦРВЕНИ КРСТ СТАРИ ГРАД

Дистрибуција новогодишњих пакетића
УСТАНОВА

БРОЈ ПАКЕТИЋА
100

Свратиште за децу
Деца из социјално-угрожених породица на општини Стари град

75

Деца у сигурној кући (преко Црвеног крста Раковица)

45

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

35

Дечија болница Института за ментално здравље у Палмотићевој улици

35

Ортопедска болница ’’Бањица’’

25

Деци жртава породичног насиља преко Удружења жртава насиља ’’Хајр’’

25

Удружење ’’Живимо заједно’’

24

Прихватилиште за децу Београд

20

ОШ ’’Драган Ковачевић’’ - ученици четвртог разреда

16

400

УКУПНО

На предлог Црвеног крста Стари град осморо деце новогодишње пакетиће добило
је од Градске општине Стари град.
По завршетку акције Црвени крст Стари град свима који су учествовали у сабирној
акцији слаткиша, грицкалица и играчака доделио је захвалнице.
ОПОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО-УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
Захваљујући донацијама Београђана који су донирали новчана средства преко
уплатница уз рачуне ’’Инфостана’’, Црвени крст Београд организовао је опоравак
за 150 деце из свих београдских општина у две смене, а према унапред утврђеним
критеријумима. Црвени крст Стари град имао је могућност петоро деце да пошаље
на опоравак. Деца су боравила од 8. до 15. августа на Дивчибарама. У избору деце
у стању социјалне потребе коју смо упутили на опоравак, помогле су нам основне
школе са Старог града.
С обзиром да је објекат у коме је организован опоравак имао базен о безбедности
деце током обе смене бринули су спасиоци Службе спашавања на води Црвеног
крста Стари град.
ПРИКУПЉАЊЕ И ДИСТРУБИЦИЈА ОДЕЋЕ, ОБУЋЕ, ИГРАЧАКА
Током 2016. године наши суграђани су свакодневно доносили половну гардеробу,
обућу, постељину, играчке, књиге и др. у магацин Црвеног крста Стари град.
Укупно је прикупљено 2.570 кг робе, а запослени и волонтери наше организацији су
прикупљене артикле сортирали и сву прикупљену количину дистрибуирали. Помоћ
је добило преко 150 социјално-угрожених лица и чланови два удружења.
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ГЛАДИ
Светски дан борбе против глади и Светски дан хране обележени су 16. октобра и
17. октобра 2016. године. Ова календарска активност обележена у сарадњи са
Домом здравља ’’Стари град’’, а посетиоцима штанда Црвеног крста дељене су
јабуке. Запослени и млади волонтери наше организације делили су воће
корисницима који су тај дан посетили нашу организацију, а 17. септембра
најугроженијим суграђанима дељени су пакети.
ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉАВАЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ
Сходно јавном овлашћењу, датом од стране Владе Републике Србије Законом о
Црвеном крсту Србије (СГ 107/2005), популарисање добровољног давалаштва крви
и учешће у организованим акцијама добровољног давања крви, сарадња са
школама, факултетима, установама и предузећима као и са Институтом за
трансфузију крви Србије једна је од најзначајнија активности наше организације
којој се и током 2016. године посветила посебна пажња.
Број прикупљених јединица крви
које су дали грађани са пребивалиштем на општини Стари град
% броја давања у
Број прикупљених
Број прикупљених
Индекс
односу на број
јединица у 2015. години јединица у 2016. години (2015=100)
становника (48.450)
1271

1305

102,68

2,69

Током 2016. године реализовано је 57 акција добровољног давања крви у којима је
наша организација учествовала. Акције су реализоване у средњим школама, на
факултетима, у предузећима, Библиотеци града Београда, Зоолошком врту,
базенима СРПЦ ''Милан Гале Мушкатировић'', у трансфузиомобилу постављеном на
Студентском тргу и испред Дома Народне скупштине Републике Србије, као и у
сали Градске општине Стари град. У организацији и реализацији акција
добровољног давања крви, поред стручног кадра наше организације учествовали
су и едуковани млади волонтери у овој области.
Поменућемо само неке од највећих и најзначајних акција у којима смо учествовали.
У јануару месецу на акцији давања крви у Градској општини Стари град
прикупљено је 35 јединица. Том приликом акцији су се придружили чланови
удружења Срба расељених из Републике Српске. У Библиотеци града Београда на
летњој акцији у августу месецу прикупљено је 119 јединица крви. За дан жена у
Институту за трансфузију крви Србије одржана је акција добровољног давања крви
на којој су четири волонтера Црвеног крста Стари град пружила помоћ у
организацији. У Црвеном крсту Србије, 11. септембра 2016. године реализована је
акција добровољног давања крви у сарадњи са Америчком амбасадом. У
новембру месецу 2016. године одржане су акције добровољног давалаштва крви
на факултетима где је највећи успех забележен на акцијама на Филозофском
факултету, а сјајан резултат по броју прикупљених јединица крви остварила је и
ЕТШ ’’Никола Тесла’’. Добри резултати остварени су захваљујући доброј сарадњи
волонтера Црвеног крста Стари град и студената волонтера Института за
трансфузију крви.
13
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Ликовни и литерарни конкурс ,,Крв живот значи'' организован је током априла
месеца 2016. године. Овогодишњем позиву који смо упутили свим основним и
средњим школама одазвао се велики број ученика. У организацију Црвеног крста
Стари град пристигло је 167 радова у ликовној и литерарној категорији, а
формирана је Комисија за рангирање пристиглих радова. Црвени крст Стари град
позвао је награђене ученике у просторије Црвеног крста Београд 25. априла
2016. године, где су им подељене награде. Највећи успех су остварили ученици из
Прве економске школе, као и ОШ ’’Михаило Петровић Алас’’. На градском
такмичењу, у категорији ликовних радова ученица техничке школе Дрво арт, Вања
Илић, освојила је друго место, док је у категорији видео спотова, ученик
Електротехничке школе ’’Никола Тесла’’, Лука Николић, освојио прво место. На
републичком нивоу, у категорији ликовних радова, ученик ОШ ’’Михаило Петровић
Алас’’, Павле Шкундрић, освојио је треће место, док је у категорији литерарних
радова ученик Прве економске школе, Јован Ђурић, освојио друго место. Награде
су им уручене на свечаности поводом Националног дана добровољних давалаца
крви, 13. маја у Старом двору.
На Светски дан добровољних давалаца крви, 14. јуна, на нашој општини је одржана
акција добровољног давања крви у Библиотеци града Београда, док је централна
манифестација такође одржана на нашој општини код трансфузиомобила испред
Народне скупштине. Шест волонтера наше организације учествовало је и помагало
реализацију акција.
Институт за трансфузију крви организовао је новогодишњи пријем за даваоце крви
и партнере са којима сарађује на коме су уручене захвалнице за постигнуте
резултате у 2016. години. Пријем је организован у Скупштини Града Београда.
Студенти са Филолошког и Филозофског факултета су остварили најбоље
резултате у претходној години на нашој општини.
КВИЗ ‘’ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ И ДОБРОВОЉНОМ ДАВАЛАШТВУ’’
Као и претходних година у фебруару месецу 2016. године секретаријат Црвеног
крста Стари град упутио је информативни допис о планираним активностима
везаним за квиз ''Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву'' свим
основним школама на нашој општини. Током марта и априла месеца сарадник за
подмладак и омладину Црвеног крста Стари град, Орин Зуровац, обилазио је
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ученике основних школа који су се припремали за општинско такмичење квиза
у циљу што боље припреме, као и помоћи око реализације школског такмичења.
Општинско такмичење квиза ,,Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном
давалаштву“ одржано је 26. априла 2016. године у свечаној сали ОШ ''Драган
Ковачевић''. У организацији квиза поред стручне службе Црвеног крста Стари град
учествовало је и 8 младих волонтера наше организације. Шест екипа ученика
четвртих разреда из четири основне школе са наше општине показало је знање на
два теста која су садржала питања о добровољном давалаштву крви, историјату,
знаку, принципима и активностима Црвеног крста. Победничка екипа општинског
такмичења квиза, екипа ОШ ’’Вук Караџић“ представљала је Црвени крст Стари
град на градском финалу квиза које је одржано 31. маја 2016. године у објекту
Црвеног крста Београда у Боговађи. Финалисти су своја знања показали на два
теста. У конкуренцији 17 екипа, екипа ОШ “Вук Караџић'' заузела је сјајно четврто
место. Учесници су поред такмичења имали прилику и за разоноду и игру у
природном окружењу одмаралишта.
СЕМИНАР ‘’ПОВЕЖИ СЕ И ТИ’’
Од 7. до 9. октобра, у студентском одмаралишту на Авали одржан је семинар о
добровољном давалаштву крви под називом ’’Повежи се и ти 2016’’ где су
волонтери из организација Црвеног крста из целе Србије имали прилике да кроз
низ интерактивних радионица усаврше своја знања из ове области. Семинар се
састојао из теоретског дела, где су полазници слушали предавања на тему
добровољног давалаштва крви, а након тога имали су прилику да у радионицама и
практично провере своје знање кроз низ ситуација које су решавали и
анализирали. Овом семинару су присуствовала и три наша волонтера, Мирјана
Марковић, Милица Јокић и Алекса Ристић.
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ
Семинар за студенте волонтере Института за трансфузију крви и Црвеног крста,
одржан је од 28. до 30. октобра у студентском одмаралишту на Авали. Студенти су
осим предавања, ове године имали и прилику да прођу кроз низ интерактивних
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радионица, које су реализоване у сарадњи са Црвеним крстом Србије, чији су
реализатори били волонтери Црвеног крста, као и стручни сарадници на овом
програму. Извршена је евалуација свега урађеног у претходној години са
очекивањима за следећу, а најбољим студентским групама су додељена признања.
Као реализатор на овом семинару, испред наше организације присуствовао је
сарадник наше организације, Орион Зуровац.
ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ
ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
Црвени крст Стари град и током 2016. године реализовао је предавања на тему
превенција болести зависности за ученике основних и средњих школа на нашој
општини. Радионице су реализовали вршњачки едукатори, а 265 ученикa
информисанo је о штетностима и последицама које са собом носе болести
зависности.
Национални дан борбе против пушења и дуванског дима, 31. јануар, као и 31. мај,
светски дан борбе против пушења, наши волонтери су обележили у сарадњи са
Домом здравља ‘‘Стари град‘‘, где смо имали свој промотивни штанд и подсећали
пролазнике на овај проблем. Петоро наших волонтера је поред промотивног
материјала, спроводило и анкету. Укупно 460 суграђана било је укључено у ове
активности.
У новембру месецу у оквиру овог програма, одржана је и обука за будуће
предаваче у просторијама Црвеног крста Стари град, на којој је присуствовало 15
волонтера.
ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ-А
Током 2016. године Црвени крст Стари град наставио је реализацију програма
превенција ХИВ-а и полно преносивих болести где су млади едукатори у овој
области одржали трибине, реализовали радионице, интерактивна предавања и
презентације из ове области. У реализацији програма ове године учествовало је 9
волонтера који су током реализације свих програмских активности утрошили 25
сати волонтерског рада. Укупно је обучено 176 ученика основних и средњих школа
са територије наше општине.
Светски дан борбе против сиде обележен је 1. децембра у холу Дома здравља
‘‘Стари град‘‘. Постављен је штанд и пролазницима смо делили едукативни
материјал, а кроз кратак упитник будили свест грађана о односу са зараженим
особама и њиховом честом изопштавању из друштва без разлога. Такође,
пролазници су могли и да добију аутентичне црвене тракице као симбол овог
датума. У активност је укључено преко 250 грађана.
ВЕСЕЛА БОЛНИЦА
Програм ''Весела болница'' Црвени крст Стари град реализује од 2004. године.
Програм се састоји у сусретима младих волонтера и деце која су на болничком
лечењу. Волонтери одлазе на Ортопедску болницу ''Бањица'' где својом
креативношћу, расположењем и умећем анимирају децу која се тамо налазе на
опоравку. Млади волонтери Црвеног крста Стари град успешно су реализовали
овај програм и ове године. Својим одласцима у Ортопедску болницу ''Бањица''
волонтери су допринели лакшем опоравку деце и то на следеће начине: дружењем
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са децом, певањем, играњем, цртањем. Током 2016. године волонтери су
реализовали тридесет и три посете деци у болници. Током посета у просеку
четрнаесторо деце присуствовало је активностима волонтера Црвеног крста, који
су у овај програм утрошили преко 275 сати волонтерског рада. У реализацију
програма био је укључен 31 волонтер.
Као и претходних година за новогодишње празнике волонтери наше организације
прерушени у Деда Мраза и Добру вилу обрадовали су малишане пакетићима.
Подељено је 25 пакетића деци.
КАЛЕНДАРСКЕ АКТИВНОСТИ
Светски дан борбе против туберкулозе обележен је 24. марта 2016. године у Дому
здравља ''Стари град'' као и на локацији испред Дома здравља. Млади волонтери
Црвеног крста Стари град су делили пропагандни материјал и информисали
грађане о превенцији, начинима преношења и лечења туберкулозе. Спроведена је
и кратка анкета са циљем повећања свести грађана у вези са овом тематиком.
Преко 460 грађана је било укључено у ову активност.
Март, месец борбе против тумора смо обележавали у сарадњи са стручном
службом Дома здравља ’’Стари град’’. Наши волонтери, едукатори, у сарадњи са
здравственим радницима су информисали грађане о симптомима који претходе
разним облицима тумора и које би животне навике требали да усвоје како би
смањили ризик од обољења на минимум.
Пролећни фестивал здравља у коме Црвени крст Србије сваке године учествује,
одржан је 17. и 18. марта 2016. године у Дому омладине. Волонтери Црвеног крста
Стари град били су присутни на штанду Црвеног крста Београда 17. марта где су
делили пропагандни материјал и информисали грађане о активностима Црвеног
крста. Предавање на тему ’’Превенција вршњачког и електронског насиља’’ у
великој сали Дома омладине одржала је председница Црвеног крста Стари град
Прим. др Мирјана Радовановић.
Светски дан здравља, 7. април, Црвени крст Стари град је ове године обележио у
сарадњи са Домом здравља ’’Стари град’’. Наши волонтери су имали промотивни
штанд у холу на ком су грађанима делили едукативни материјал и презентовали
своје програме које реализују, као што су превенција болести зависности, здрави
стилови живота и други. Акција је била изузетно успешна, са учешћем великог
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броја волонтера, а око 500 суграђана је обухваћено. Осим ове активности, у
сарадњи са Црвеним крстом Раковица, организовали смо шетњу и излет до Авале
за наше добровољне даваоце крви и волонтере, где су могли да уживају у лепом
времену и дружењу као и да посете торањ на Авали. У сарадњи са Војском
Републике Србије, на Авали је одржано предавање о сналажењу у природи,
предавање о пружању прве помоћи, а Јединице за деловање у несрећама ове две
организације извеле су показну вежбу.
Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге, 26. јун,
установила је Генерална скупштина Уједињених Нација 1987. године. Слоган
кампање за 2016. годину ’’Прво саслушај’’ указује на то да је слушање деце и
младих први корак који треба начинити како би им се помогло да одрасту здраво и
безбедно. Едуковани млади волонтери Црвеног крста Стари град обележили су
овај датум низом активности. У сарадњи са Домом здравља ’’Стари град’’ у петак
24. јуна заједно са медицинским радницима наши волонтери делили су
посетиоцима информативни материјал и анкетирали суграђане колико знају о
штетности наркотика. Истога дана одржано је предавање за младе у просторијама
Црвеног крста Стари град. У недељу 26. јуна волонтери су на штанду постављеном
испред наше организације делили грађанима информативни материјал и
анкетирали младе у Студентском парку. Резултати анкете показују да је велика
већина испитаника негативно одговорила на питање ’’Да ли су млади довољно
информисани о штетности дрога?’’ и ако су претежно адолесценти анкетирани.
Светски дан срца смо обележили 29. септембра у Дому здравља ’’Стари град’’, а
четворо наших волонтера је делило информативне брошуре грађанима. Активност
је била изузетно успешна, а медицинско особље Дома здравља је упутило посебне
похвале за ову активност.
Светски дан хране и светски дан борбе против глади је обележен 16. октобра.
Наши волонтери су делили лифлете са упутствима за здраву исхрану и за хигијену
која мора увек да прати правилну исхрану.
Светски дан дијабетеса смо обележили 16. новембра у сарадњи са Домом здравља
’’Стари град’’. Уз присутно медицинско особље, анкетирали смо посетиоце дома
здравља о правилној исхрани. Грађани су добијали и корисне летке и брошуре са
информативним садржајем.
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‘’ЗАШТИТИ СЕ ЗНАЊЕМ’’
У сарадњи са Удружењем пацијената са
болестима јетре ’’Хронос’’ током 2016. године
реализовали смо пројекат ’’Заштити се
знањем’’. Циљ пројекта је да се млади
волонтери Црвеног крста едукују и постану
вршњачки едукатори о превенцији хепатитиса.
Током 2016. године реализована је прва фаза
пројекта у коме су млади волонтери Црвеног
крста информисани о хепатитисима кроз
предавање ’’Од пирсинга и тетоваже до
хепатитиса’’. Предавање је реализовала
председница Удружења ’’Хронос’’, Ивана
Драгојевић.
Прво предавање реализовао је Црвени крст
Београда за младе волонтере београдских
организација, 15. јула у својој сали. Предавању
је присуствовало и шест волонтера наше
организације.
Захваљујући овом пројекту, волонтери
београдских организација Црвеног крста имали су прилику да 21. и 22. септембра
погледају представу ’’Луцијина прича’’ која је изведена у Установи културе
’’Пароброд’’. Представу је осмислило Удружење ’’Хепатос’’ из Ријеке, а за циљ има
да младе едукује како би избегли ризична понашања којима се може добити
хепатитис. Након представе публика је могла да погледа кратки документарни
филм Удружења ’’Хронос’’ под називом ’’Дрво живота’’ који говори о томе са којим
проблемима и потешкоћама се суочавају пацијенти оболели од хепатитиса у Србији
и презентацију коју је одржала Ивана Драгојевић о превенцији хепатитиса.
Током октобра, новембра и децембра месеца у сарадњи са Удружењем ’’Хронос’’
одржана су предавања о превенцији хепатиса за волонтере наше организације, али
и организација Црвеног крста Раковица, Палилула и Звездара.
ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА, СТАЊА И ОБОЉЕЊА
ОБУКЕ
У току 2016. године велика пажња посвећена је обукама прве помоћи за све циљне
групе. У односу на 2015. годину забележен је мањи број обучене школске деце и
младих, с обзиром да смо морали да ограничимо број ученика из сваке школе који
могу да присуствују обуци због недостатка адекватних просторија за обуку. Број
полазника које може примити просторија за предавање Црвеног крста Стари град
је 15, а ове године из техничких разлога нисмо могли да користимо салу Црвеног
крста Србије.
Такође смањење броја обука кандидата за возаче приметан је из године у годину.
У 2016. години приметно је и смањење броја запослених на обукама прве помоћи.
Овај пад броја полазника резултирао је и нестабилном финансијском ситуацијом
наше организације, с обзиром да обучавањем ове две категорије полазника
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организација остварује најзначајније комерцијалне приходе. У табели која следи
приказан је број полазника по различитим категоријама обука у 2016.години.
Циљна група и врста обуке

Број обука

Број полазника

14

218

Напредна обука за екипе прве помоћи од 20 часова

9

56

Екстензивна обука за екипе Црвеног крста од 40 часова

2

12

Обука за возаче од 8 часова

7

20

66

459

Допунска обука за запослене за основни програм од 4 часа

2

23

Основна обука за спасиоце на води од 20 часова

4

44

Обука за специјализоване јединице цивилне заштите за
пружање прве помоћи у трајању од 24 часа

1

16

105

848

Основна обука за школску децу и младе од 12 часова

Основна обука за запослене од 12 часова

УКУПНО
ШКОЛСКА ДЕЦА И МЛАДИ

Црвени крст Стари град је у периоду од марта до маја 2016. године организовао
обуке прве помоћи и реалистичког приказа за ученике основних и средњих школа.
Обуке су реализоване у трајању од два дана у договору са наставницима/
професорима школа. Поред основног курса прве помћи, ђаци су имали прилику да
прођу и курс реалистичког приказа, као и да чују предавања не тему безбедног
понашања на купалиштима. Обуку су реализовали инструктори прве помоћи,
заједно са шминкерима и члановима службе спашавања на води наше
организације. Укупно је обухваћено 218 ученика из следећих школа: ОШ „Михаило
Петровић Алас“, ОШ „Дринка Павловић“, ОШ „Стари град“, ОШ „Скадарлија“,
Правно пословна школа, Ваздухопловна академија, ТШ Дрво арт, Електротехничка
школа „Никола Тесла“.
Након одржаних основних обука, инструктори прве помоћи су рад наставили са
заинтересованим ученицима у циљу припремања за општинско такмичење екипа
прве помоћи. Сваке године све веће интересовање влада међу ученицима за
овакву врсту курсева, а школе едукацију у области прве помоћи планирају у оквиру
свог редовног годишњег програма рада.
ВОЗАЧИ
У 2016. години забележен је још већи пад интересовања кандидата за возаче за
обуке прве помоћи. Свега 7 обука прве помоћи у трајању од 8 часова, је
реалозовано, док је 20 кандидата успешно завршило обуку. Све обуке реализовали
су лиценцирани предавачи од стране Министарства здравља и Црвеног крста
Србије, који су волонтери наше организације. Разлог смањеног интересовања је
нелојална конкуренција приватних задравствених установа у којима се обуке
реализују по нижим ценама.
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ЗАПОСЛЕНИ
Обуке за запослена лица се реализују у складу са Законом о безбедношћу и
здрављу на раду и Законом о Црвеном крсту Србије, и од великог су значаја за
Црвени крст Стари град због прихода који се стичу њиховом реализацијом. У току
2016. године реализовали смо 66 обука за запослена лица, чиме је 427 полазника
успешно савладало вештине прве помоћи које се захтевају у оквиру основног
програма обуке Црвеног крста Србије у трајању од 12 часова.
Нека од правних лица чије смо запослене обучили су: Marfin bank A.D., ADVETOUT,
Аеродром Никола Тесла, Алфа инжињеринг, British Embassy Belgrade, Амбасада
Краљевине Холандије, Амбасада Савезне Републике Немачке, Амбасада
Републике Аустрије, Robert Bosch doo, Henns & Mauritz, Београдски аеробик и
фитнес савез, Crowne plaza Belgrade, Делегација Европске уније у Републици
Србији, Ерсте банка, Фондација Новак Ђоковић, Форма идеале, G4S Secure
solution, Generali osiguranje, KUHNE+NAGEL, Nestle adriatic, INDITEX и др. Обуке
овог типа реализуовала су 22 сертификована инструктора и предавача прве
помоћи Црвеног крста Стари град.
ТАКМИЧЕЊА
УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА ПАЛИЛУЛА
Црвени крст Палилула организовао је општинско такмичење у пружању прве
помоћи 8. маја у парку Ташмајдан, те су позвали нашу екипу да ревијално учествује.
Одазвали смо се њиховом позиву, па је екипа омладине Црвеног крста Стари град
имала прилику да провери своје знање пре одржавања нашег општинског
такмичења. Ово такмичење је било од великог значаја екипи, с обзиром на то да су
чланови ове године завршили обуку у пружању прве помоћи. Екипе су имале 4
радна полигона.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Црвени крст Стари град је и ове године организовао општинско такмичење у
пружању прве помоћи заједно са Црвеним крстом Савски венац и Црвеним крстом
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Раковица. Такмичење је одржано 14. маја на општини Раковица у XV Београдској
гимназији. На такмичењу је учествовало укупно 30 екипа, док су ревијално
учествовале екипе Црвеног крста Палилула, Црвеног крста Ужице и Црвеног крста
Источна Илиџа (Црвени крст Републике Српске), екипа која је ове године
представила Босну и Херцеговину на Европском такмичењу у пружању прве
помоћи.
У организацији је учествовало око 100 волонтера Црвеног крста Страи град, а на
такмичењу је било преко 400 међу којима су били и волонтери Црвеног крста
Чукарице који су нам помогли у виду симуланата.
Црвени крст Стари град је ове године имао 3 екипе у категорији омладине и 5
екипа у категорији подмлатка, као и две екипе које су наступале ревијално
(петлићи из ОШ ’’Драган Ковачевић’’ и екипа Удружења ’’Живимо заједно’’). Екипе
које су освојиле прво место у обе категорије, пласирале су се на градско
такмичење, на коме су представљале Црвени крст Стари гад. У категорији
омладине победила је екипа ОТЈ Стари град, док је у категорији подмлатка прво
место освојила екипа састављаена од ученица ОШ „Стари град“.
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Градско такмичење у реалистичком приказу повреда, стања и обољења одржано је
10. јуна на коме је учествовала екипа Црвеног крста Стари град састављена од
два симуланта и једног шминкера. Такмичење је одржано у просторијама Црвеног
крста Београда, а нашој екипи састављеној од нових волонтера ово учешће је
значило ради стицања искуства.
Градско такмичење у пружању прве помоћи одржано је 11. јуна у парку „Шумице“ на
Вождовцу. Црвени крст Стари град имао је представнике у обе категорије, екипе
подмладка и омладине, док је око 20 наших волонтера помагало у реализацији
такмичења у виду курира, водича екипа, домаћина полигона, судија, техничке
подршке, симуланата и супервизора.
22

www.crvenikrststarigrad.org.rs

ЦРВЕНИ КРСТ СТАРИ ГРАД

Екипе омладине и подмлатка Црвеног крста Стари град освојиле су друго место и
тиме се пласирала на Државно такмичење у пружању прве помоћи. У ревијалној
категорији наступала је и екипа састављена од корисника Удружења ’’Живимо
заједно’’ која је пред публиком имала прилику да покаже стечене вештине прве
помоћи на радионицама у оквиру програма ’’Помоћ и подршка деци и особама са
сметњама у развоју’’.
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ
За Државно такмичење прве помоћи екипе омладине и подмлатка Црвеног крста
Стари град су имале прилику да своје знање унапреде на припремном кампу који
већ годинама уназад организујемо и реализујемо у сарадњи са Црвеним крстом
Ужице, у Љубањама. Камп је одржан у периоду од 19. до 24. августа. Укупно 20
волонтера Црвеног крста Стари град је присуствовало је кампу, заједно са
сарадником наше организације, Орионом Зуровцем. Већ уиграни инструктори и ове
године имали су подршку шминкера и симулатана те су екипе свакодневно
уигравале различите исцениране незгоде како би се припремили за предстојеће
такмичење. У вечерњим часовима чланови екипа усавршавали су технике прве
помоћи. Камп је био од великог значаја за екипе обе организације. Примећен је
велики напредак од првог до последњег дана кампа.
Ове године смо имали ту част да се овогодишње државно такмичење у пружању
прве помоћи одржи на нашој општини на потезу од Трга Републике до
Калемегдана. Такмичење је одржано 17. септембра, а незгоде су исцениране на
различитим локацијама, као што су плато код Филолошког факултета, двориште
ОШ „Краљ Петар I“ , Хемијски факултет, Плато испред павиљона Цвијета Зузорић
као и плато испред некадашњег ресторана ’’Руски цар’’. Тема такмичења су биле
незгоде које се могу десити при санитетском обезбеђивању различитих
манифестација које иначе обучене и увежбане екипе Црвеног крста реализују.
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Екипе су своје знање показале на 4 радна полигона (обезбеђивање кошаркашке
утакмице, маратона, концерта, свечаног пријема) и на тесту кардиопулмоналне
реанимације настале услед срчаног застоја због тровања гасовима.
Екипа омладине Црвеног крста Стари град заузела је треће место док је екипа
подмлатка освојила прво место и постала државни првак у пружању прве помоћи у
овој категорији.
САНИТЕТСКО ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА
ЖЕНСКИ ПРОЛЕЋНИ КРОС ‘’САВАМАЛА’’ - На позив организатора, 2. априла, наши
волонтери, чланови Јединице за деловање у несрећама, обезбеђивали су женски
пролећни крос ’’Савамала’’ заједно са волонтерима Црвеног крста Савски венац.
Трка је протекла без већих интервенција.
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН - У суботу 16. априла 2016. године укупно 12 волонтера
Црвеног крста Београда, од којих су шест чланови Јединице за деловање у
несрећама и чланови Омладинско теренске јединице Црвеног крста Стари град,
дежурали су као санитетско обезбеђење на 29. Београдском маратону. Због велике
врућине, волонтери су имали доста посла, те им се велики број учесника трке
задовољства, полумаратона и маратона обратио за помоћ. Сви такмичари
маратона добро су збринути захваљујући доброј обучености волонтера и доброј
сарадњи са волонтерима Црвеног крста Палилула, организаторима и надлежним
службама. Подршку нашој екипи у дежурству пружио је Црвено крст Београда.
МatHackathon - Студентска организација Математичког факултета Универзитета у
Београду, организовала је тимско такмичење у брзом развоју софтвера у периоду
од 22. до 24. априла на Математичком факултету. Пројекат је намењен студентима
и средњошколцима узраста од 18 до 26 година. У року од 24 сата, тимови од по
четири члана имали су задатак да направе апликацију која решава дати проблем.
Организатори су нам се обратили за санитетско обезбеђивање ове манифестације,
те је шест волонтера Црвеног крста Стари град дежурало у три смене по осам сати
и било на располагању такмичарима за случај да некоме буде потребна прва
помоћ.
ОЛИМПИЈСКИ КАРНЕВАЛ, 100 ДАНА ДО РИЈА - На 100 дана до почетка XXXI
Олимпијских игара које су се одржале од 5. до 21. августа у Рио де Жанеиру,
Олимпијски комитет Србије је организовао карневал у центру Београда на коме је
пренео атмосферу из Рија. Олимпијци Србије, који су нашу земљу представљали на
Играма у Рију били су део карневалске поворке. На позив Црвеног крста Србије од
стране Олимпијског комитета Србије, волонтери Црвеног крста Стари град,
Црвеног крста Палилула и Црвеног крста Савски венац били су санитетско
обезбеђење на овој манифестацији бринући за безбедност учесника од
Олимпијског сата на Теразијама, кроз Кнез Михаилову, све до Калемегдана.
Манифестација је протекла без интервенција.
ОЛИМПИЈСКИ ДАН ТРЧАЊА - Овај догађај организује се у 205 земаља света
поводом обележавања рођендана Међународног олимпијског комитета.
Олимпијски комитет Србије, већ дванаест година за редом, организује “Олимпијски
дан”. Ове године манифестација се одржала 6. јуна на Трим стази на Кошутњаку, а
с обзиром да је главни циљ подстицање грађана на физичку активност у природи,
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промовисање породичних вредности, здравог начина живљења и заштите животне
средине, волонтери Црвеног крста Стари град су узели учешће као санитетско
обезбеђење на овој манифестацији. Захваљујући спретности и знању које поседују
наши волонтери, све је протекло добро без интервенција.
ПРОСЛАВА У БРИТАНСКОЈ АМБАСАДИ - И ове године Црвени крст Србије добио
је позив од Амбасаде Велике Британије у Београду за санитетско обезбеђивање
прославе поводом рођендана Краљице Елизабете II, која се одржала 16. јуна 2016.
године у Резиденцији Велике Британије. Волонтерима Црвеног крста Стари град,
било је задовољство и част да присуствују овом догађају, који је прошао без
интервенција. Подршку догађају пружила су четири волонтера Црвеног крста
Стари град, а Црвени крст Србије обезбедио је возило и возача за случај
интервенција.

РАГБИ ТУРНИР - Стадион ФК ’’Рад’’ на Бањици, 18. и 19. јуна био је домаћин рагби
турнира, док се у периоду од 20. до 23. јуна 2016. године одржан осми меморијални
турнир „Деда Млађа Митровић“ ФК РАД на ком су наши волонтери учествовали као
санитетско обезбеђење турнира. Уз мање интервенције и више дружења са
малишанима који су учествовали у турниру, успешно је прошла манифестација.
НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК ФРАНЦУСКЕ - Чланови јединице за деловање у
несрећама Црвеног крста Стари град, дежурали су као санитетско обезбеђење на
пријему у Француској амбасади. Национлани празник Француске 14. јули, који се
обележава у знак сећања на пад Бастиље 1789. године, обележен је и у Амбасади
Француске у центру Београда. Пријему је присуствовао велики број званица, а
наши волонтери на сву срећу нису имали посла и ако су били потпуно спремни за
случај да затреба било каква интервенција. Догађају су присуствовала четири
волонтера наше организације, а Црвени крст Србије обезбедио је возило и возача
за случај интервенције.
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FISH FEST - Организатори „Fish Fest Beograd“, удружење „Дунав у срцу“ из
Београда, општина Стари град и рибљи ресторан „Воденица“ наставили су да
одржавају ову традиционалну манифестацију. Наше екипе прве помоћи заједно са
Спасилачком службом Црвеног крста Стари град и ове године су санитетски
обезбеђивале 9. „Фиш Фест“ који је одржан у периоду од 1. до 4. септембра 2016.
код Небојшине куле. Ова манифестација окупила је наше суграђане који су могли
уживати у целодневним активностима уз добру рибљу кухињу, а у вечерњим
сатима приређен је богат музички програм. Није било тежих интервенција на овој
манифестацији, али је било посетиоца који су били заинтересовани да науче
технике прве помоћи, а показано је велико интересовање за обуку за спасиоце на
води.
ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКОГ АТЛЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ДВОРАНИ - На позив
Црвеног крста Србије четири волонтера Црвеног крста Стари град заједно са два
волонтера Црвеног крста Палилула, санитетски су обезбеђивали догађај поводом
промоције европског атлетског првенства у дворани које ће се одржати 2017.
године у Београду. Догађај је организован 11. септембра 2016. године на Платоу
код Теразијске чесме, а велики број посетилаца дошло је да види скокове наше
атлетичарке Иване Шпановић.
УЛИЧНА ТРКА БЕОГРАДА - У организацији Атлетског савеза Београда, 23. октобра
2016. године са почетком у 20 часова, одржана је 65. улична трка ослобођења
града Београда у феноменалном амбијенту на централним београдски улицама код
Теразијске чесме. На овој трци је било 30 младих волонтера београдских
организација Црвеног крста који су били санитетско обезбеђење, од којих је 6
волонтера било из Црвеног крста Стари град. Захваљујући доброј организацији и
координацији волонтера, трка је протекла без интервенија.
ПРОМОЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ И ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА
ЈЕВРЕМОВА УЛИЦА - Традиоционална манифестаја „Јевремова - улица сустрета“
одржана је осми пут за редом 24. априла 2016. године кад се обележава слава
Градске општине Стари град, Цвети. Једна од најлепших дорћолских улица била је
место сусрета, дружења и доброг расположења, где су се посетиоцима
представила различита удружења и установе централне градске општине. Млади
волонтери наше организације су у оквиру ове манифестације представили
активности и програме Црвеног крста као што су прва помоћ, превенција болести
зависности, борба против трговине људима, весела болница. Такође, наши
спасиоци на води представили су и Службу спасавања на води Црвеног крста
Стари град и промовисали обуку за нове спасиоце. Поред свих ових програма, у
сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије у Јевремовој улици постављен
је и трансфузиомобил где су грађани могли да дају крви. И поред тмурног и кишног
дана посетиоци на овој манифестацији нису изостали.
ВРБИЦА - Поводом Врбице, испред цркве Ружица на Калемегдану, одржана је
приредба. Чланови теренске јединице Црвеног крста Стари град одржали су
кратку демонстрацију из области прве помоћи за све присутне посетиоце.
СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ - Светски дан прве помоћи обележен је у суботу 10.
септембра, а кампања у 2016. години у фокусу је имала прву помоћ за децу. На овај
дан организације Црвеног крста широм света настоје да скрену пажњу јавности о
значају познавања прве помоћи за појединца и за друштвену заједницу. Волонтери
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Црвеног крста Стари град поводом Светског дана прве помоћи и припрема за
Државно такмичење одржали су јавне тренинге прве помоћи на различитим
локацијама на Градској општини Стари град. Сви пролазници су имали прилику да
виде демонстрацију вештина прве помоћи наших екипа, као и да се упознају
детаљније са овим програмом Црвеног крста и начинима како и они могу да се
обуче.
Поводом Светског дана прве помоћи одржане су радионице за децу у ОШ ’’Драган
Ковачевић’’ и на дечијем одељењу Ортопедске болнице ’’Бањица’’.
КАМП ПРВЕ ПОМОЋИ ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОГРАД
У периоду од 18. до 24. новембра, Црвени крст Београд организовао је камп за
волонтере београдских организација Црвеног крста у Митровом пољу. Циљ кампа
је био да изабрани волонтери од стране својих организација Црвеног крста, са
богатим искуством у програму прве помоћи, стекну и допуне потребно знање за
инструктажу у области прве помоћи и припрему екипа за такмичење. Обуци су
присуствовале три волонтерке наше организације, а један од реализатора обуке
био је и секретар наше организације, Александар Пантелић.
САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦРВЕНОГ КРСТА
Црвени крст Стари град, знање и искуство у пружању прве помоћи и ове године је
поделио са другим организација Црвеног крста. Инструктори прве помоћи наше
органзације имали су жељу и снагу да знање које поседују у области прве помоћи
поделе са осталим екипама прве помоћи из других организација Црвеног крста. У
току 2016. године инструктори Црвеног крста Стари град помагали су у спремању
екипе прве помоћи Црвеног крста Савски венац, Црвеног крста Ужице и Црвеног
крста Краљево, као и екипе Црвеног крста Источна Илиџа, која је учествовала на
Европском такмичењу прве помоћи одржаном у Словенији.
ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА
У току 2016. године чланови подмлатка и омладине наше организације били су
реализатори различитих делатности, пројеката, програма и бројних акција Црвеног
крста Стари град. У оквиру клуба младих, Омладинска теренска јединица Црвеног
крста Стари град одржала је 52 састанка.
Током године у раду Омладинске теренске јединице учествовало је 123 младих
волонтера. Млади волонтери наше организације учествовали су и у бројним
програмима Црвеног крста Стари град, Црвеног крста Београда, Црвеног крста
Србије, Градске општине Стари град, Дома здравља ,,Стари град'', Друштва за
бригу о старима Стари град и других институција реализујући следеће акције:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пролећни фестивал здравља одржан у Дому Омладине,
Обележавање Светског дана борбе против туберкулозе,
Обележавање 8. маја, Светског дана Црвеног крста,
Недеља Црвеног крста,
Трка за срећније детињство,
Национални дан без дуванског дима,
Дечја недеља,
Безбедност деце у саобраћају,
“Јевремова улица – улица сусрета”,
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• Месец борбе против тумора,
• Недеља превенције рака грлића материце,
• Међународни дан старијих особа,
• Светски дан без дуванског дима,
• Светски дан здравља,
• Један пакетић, много љубави,
• Светски дан борбе против хив-а,
• Учествовање на сајму књига,
• Међународни дан волонтера,
• Светски дан борбе против глади,
• Прикупљање годишње чланарине од грађана и др.
Наши млади волонтери су присуствовали и годишњим скупштинама младих
следећих организација Црвеног крста: Живинице, Косовска Митровица, Трстеник,
Шабац, Нови Сад, Ивањица, Ново Сарајево, Кикинда, Ужице, Краљево, Илијаш,
Ријека, Ћићевац, Крагујевац, Горњи Милановац, Жепче, Загреб, Источна Илиџа,
Панчево, Палилула и Вождовац.
ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СТАРИ ГРАД
Омладина Црвеног крста Стари град организовала је 14. годишњу Скупштину
младих која је одржана у периоду од 2. до 4. децембра 2016. године. Поред младих
волонтера наше организације Скупштини су присуствовали и млади волонтери из
других београдских општина, градова у Републици Србији као и гости из Босне и
Херцеговине и Хрватске и то из следећих организација Црвеног крста: Трстеник,
Ужице, Центар Сарајево, Нови Сад, Косовска Митровица, Илијаш, Краљево,
Загреб, Ново Сарајево, Крагујевац, Ријека, Лукавац, Горњи Милановац, Требиње,
Рума, Ћићевац, Панчево, Сурчин, Раковица, Земун, Вождовац, Нови Београд,
Савски венац, Палилула, Чукарица и Звездара. Током тродневне посете, гости су
имали прилике да посете Музеј историје Југославије и Кућу цвећа у Београду као и
да обиђу градске знаменитости.
У петак 2. децембра организован је округли сто на тему ’’Активност моје
организације Црвеног крста на коју сам поносан’’. Округли сто организован је у
свечаној сали Црвеног крста Србије са циљем да млади волонтери размене
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искуства у раду и представе активности које је би друге организације могле
искористити у свом раду. Званичан део Скупштине организован је у свечаној сали
Градске општине Стари град на коме су млади волонтери наше организације
представили свој рад у 2016. години.
ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ
Програм ,,Промоција Хуманих вредности'' наша организација реализује од 2007.
године. Овај програм има за циљ да кроз интерактиван рад са младима утиче на
смањење насиља, решавање конфликта мирним путем, упознавања са дечјим
правима и обавезама, поштовање личног, групног и културолошког идентитета, као
и на превенцију насиља путем интернета. Током 2016. године програм је
реализован уз подршку Швајцарске агенције за развој и координацију Црвеног
крста Србије.
Током 2016. године овај програм се реализовао у ОШ ''Драган Ковачевић'', ОШ
''Михаило Петровић Алас'', ОШ ’’Краљ Петар I’’’ са ученицима трећег, четвртог и
шестог разреда, чиме је обухваћено 186 ученика ових основних школа, кроз укупно
82 радионице које су реализовала 24 волонтера наше организације.
Троје деце, ученика трећег разреда староградских основних школа, која су била
обухваћена програмом ’’Промоција хуманих вредности’’ у школској 2015/2016.
години боравила су у периоду од 17. до 26. јула у летњој школи Црвеног крста
Србије у одмаралишту у Баошићима.
Током године одржане су три локалне обуке за нове волонтере који су били
заинтересовани да се укључе у програм. Прва локална обука организована је у
суботу, 26. марта у сали Црвеног крста Србије, а реализовали смо је у сарадњи са
Црвеним крстом Раковица. Водитељке семинара за нове едукаторе биле су Марија
Милисављевић и Мина Живковић, координаторке програма у нашој организацији.
Друга обука реализована је 30. јуна у свечаној сали Црвеног крста Србије, а
реализовали смо је у сарадњи са Црвеним крстом Раковица и Црвеним крстом
Чукарица. Поред волонтера ове три београдске организације Црвеног крста,
присуствовали су и волонтери осталих организација из Београда који су желели да
усвоје нова знања из овог програма. Реализатори обуке биле су наше волонтерке
Марија Милисављевић, Мина Живковић и Искра Николић. Трећу обуку, такође смо
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реализовали у сарадњи са Црвеним крстом Раковица, а обука је одржана 10. и 11.
децембра у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. Обуци је
присуствовало шест волонтера наше организације и реализаори обуке Мина
Живковић и Орион Зуровац. Волонтери су имали прилике да увежбају своје
предавачке вештине реализујући радионице програма и прошире своје знање
учествујући у неколико интерактивних радионица. Поред радног дела сви учесници
су имали прилику и да посете Вршачку кулу.
У периоду од 29. новембра до 2. децембра у одмаралишту Црвеног крста у
Митровом пољу организован је акредитовани програм обуке "Активно учење/
настава" коју је реализовао Образовни форум. Обуци су присуствовале три
волонтерке наше организације. Исти програм реализован је и за просветне
раднике у периоду од 17. до 20. децембра. Овој обуци присуствовала су два
просветна радника из ОШ ’’Драган Ковачевић’’.
ЕДУКАТИВНИ СЕМИНАР ЦРВЕНОГ КРСТА СТАРИ ГРАД
У суботу, 12. марта у сали Црвеног крста Београд реализован је семинар за
волонтере Црвеног крста Стари град. Реализатори семинара су били Мина
Живковић - координатор програма ”Промоција хуманих вредности”, Орин Зуровац,
сарадник Црвеног крста Стари град и Бранка Капетановић, сарадница Црвеног
крста Србије. На семинару су обрађене следеће теме: дифузија, комуникације,
радионичарски рад, рад на друштвеним мрежама и извештавање, као и писање
пројеката. На крају семинара, сви учесници су подељени у групе, а свака група је
добила задатак да осмисли један пројекат који би млади у нашој огранизацији
могли да реализују.
БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Борба против трговине људима је програм којим се Црвени крст Стари град
активно бави већ седам година. Сврха овог програма је да се прошири свест
грађана, а нарочито међу децом и омладином о проблему који се дешава свуда око
нас. Реализатори програма су млади волонтери Црвеног крста Стари град,
едукатори и тренери у оквиру овог програма. Путем вршњачке едукације, у току
2016. године, кроз радионице информисано је 480 корисника.
У априлу 2016. године Црвени крст Стари град је организовао семинар по
стандардизованој агенди за едукаторе за волонтере наше организације. Семинар
су реализовали тренери Црвеног крста Србије, међу којима је био и волонтер наше
организације Никола Ђулић, а полазници су се упознали са радом са различитим
циљним групама, припремама радионица и њиховом реализацијом.
Светски дан борбе против трговине људима обележили смо низом активности. У
петак 29. јула, волонтери на штанду испред наше организације делили су
пропагандни материјал и информисали грађане о овом проблему у околини
Студенстког парка. У суботу, 30. јула, придружили смо се централној
манифестацији коју је организовао Црвени крст Београда у Кнез Михаиловој улици
у Београду, док је у недељу 31. јула организована пројекција филма ’’Сестре’’ за
волонтере Црвеног крста Стари град.
Европски дан борбе против трговине људима обележен је 18. октобра 2016. године.
Велики број волонтера наше организације учествовало је у реализацији ове
активности која је организована у сарадњи са Црвеним крстом Београда у Кнез
Михаиловој улици. Ту су пролазници имали прилику да се информишу о начинима
превенције трговине људима кроз едукативни материјал Црвеног крста Србије.
Одржан је и јавни преформанс на ову тему кроз који су наши волонтери
пролазницима скретали пажњу на ову проблематику.
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ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
Трку за срећније детињство, Црвени крст Стари град организовао је 19. октобра
2016. године. Сама трка одржана је у дворишту ОШ “Михаило Петровић Алас”. Ова
активност окупила је око 200 ученика основне школе, који су се надметали у
трчању. Међутим, овде резултат није битан јер је у питању хуманитарнорекреативна активност. Млади волонтери наше организације осмислили су и
реализовали богат забавни и едукативни програм за учеснике ове манифестације.
Учесници су могли да играју набацивање прстенова, групно прескакање вијаче, али
и да виде демонстрацију вештина прве помоћи. У реализацији трке и продаји
стартних бројева по школама учествовало је више од 10 младих волонтера наше
организације.
Цена стартног броја и у 2016. години износила је 50,00 динара, а од продаје
стартних бројева сакупљено је укупно 7.800 динара. Ова средства утрошена су за
покриће трошкова одржавања трке (медаље, дипломе) и за акцију ’’Један пакетић,
много љубави’’.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Безбедност деце у саобраћају је једна од традиционалних акција Црвеног крста
Србије коју наша организација реализује почетком сваке школске године. Циљ ове
акције је промовисање адекватног понашања свих учесника у саобраћају како би се
смањио број страдалих и повређених лица у саобраћају и заштитили сви учесници у
саобраћају, а поготову они најмлађи. Ова акција на нашој општини реализована је
током прве две недеље септембра месеца 2016. године. Волонтери Црвеног крста
Стари град дежурали су на прометним раскрсницама у близини ОШ ’’Вук
Караџић’’ и ОШ ”Скадарлија” где су малишане учили како да на правилан и
безбедан начин пређу преко улице поштујући саобраћајну сигнализацију. Млади
волонтери су испред школе делили и едукативне распореде часова Црвеног
крста Србије, који садрже основне саобраћајне знакове и саобраћајна правила у
оквиру питалица и песмица, како би деци било лакше да их савладају и разумеју.
Овом акцијом информисали смо 800 ученика основних школа. Поред ових
активности, одржали смо и ликовну радионицу на тему познавања саобраћајних
знакова са корисницима удружења "Живимо заједно” и радионице у ОШ ’’Драган
Ковачевић’’.
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КАМПОВИ
БАОШИЋИ - Два волонтера Црвеног крста Стари град су у јулу месецу боравили у
одмаралишту Црвеног крста Србије ‘‘Криста Ђорђевић‘‘ у Баошићима у својству
реализатора летње школе. У сарадњи са колегама из Ивањице и Ћићевца
реализовали су радионице за 300 деце која су боравила на опоравку у
одмаралишту. Наши волонтери су реализовали радионице програма борбе против
трговине људима и фолклорну радионицу. Свако вече волонтери су за децу
организовали тематски вечерњи програм.
ЖИВИНИЦЕ - Од 24. до 27. јула два наша млада волонтера Данило Андријашевић,
члан спасилачке службе и Верица Дражић су присуствовали на међународном
кампу за младе у месту Живинице у Босни и Херцеговини, на коме су
присуствовали и волонтери из организација Црвеног крста из региона. Поред
радионица и дружења, члан спасилачке службе из наше организације је разменио
искуства из области спасавања на води са колегама из региона.
ЧЕШКА - Два наша млада волонтера, Иван Јовановић и Мина Живковић,
учествовала су у пројекту „International Czech – Serbian Experiential Education
Project”, који реализује организација „H.E.P.Y.” из Републике Чешке. Ради се о
новом интернационалном експерименталном пројекту за младе који желе да раде
са децом, младима и одраслима, који су активни и желе да реализују пројекте,
кампове и едукативне курсеве.
Тим поводом, наши млади волонтери боравили су у Чешкој у периоду од 17. до 24.
априла. Њихов задатак био је да припреме камп за децу који ће се одржати у
Србији и Чешкој. Поред организовања кампа сви полазници су имали прилику да
прођу кроз активност ’’24 часа’’, током које су непрекидно 24 сата активно
учествовали у интерактивној радионици. У периоду од 22. јула до 2. августа и од
21. до 26. новембра организовани су кампови за децу у Чешкој. Камповима је
присуствовало по 25-оро деце из Србије и Чешке. Према речима наших волонтера
кампови су били изузетно занимљиви, а волонтери су могли доста тога да науче о
организовању кампова за децу.
Црвени крст Пландиште више година сарађује са организацијом „H.E.P.Y.” из
Републике Чешке, те нам је упутио позив за присуство овом едукативном кампу.
Поред младих волонтера Црвеног крста Стари град, кампу су присуствовали и
млади из Пландишта, Сомбора, Ковина и Панчева.
Наши волонтери су заједно са домаћином, Црвеним крстом Пландиште, учестовали
у организацији кампа који се одржао у Србији у месту Хајдучица током лета.
АКТИВНОСТИ
ДЕЧИЈИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ - “Kids fest” је одржан од 23. до 30. октобра. Наши
волонтери су помогли у реализацији фестивала кроз дежурство на штанду Црвеног
крста Београда. Малишани су имали прилику да виде демонстрацију вештина
реанимације коју су наши волонтери приказивали, али и да се друже са нашим
волонтерима кроз цртање и друштвене игре.
САЈАМ КЊИГА - На овогодишњем сајму књига Црвени крст Србије је имао свој
штанд на коме је презентовао своје активности и материјале које користимо у
реализацији програма. Волонтери наше организације су 24. октобра дежурали на
штанду и пролазницима пружали информације о активностима које спроводимо,
као и програмима и делатностима које реализујемо свакодневно. Поред тога,
одржане су и радионице на тему борбе против трговине људима које су привукле
велику пажњу пролазника.
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ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
У оквиру ове делатности током 2016. године реализоване су различите
активности: учешће у раду општинског штаба за ванредне ситуације, обучавање
кадрова, учешће на различтим манифестацијама, помоћ Црвеном крсту Београда
приликом одговора на мигрантску кризу, санитетска обезбеђивања, као и
превентивно деловање и едукација деце и грађана.
УЧЕШЋЕ У РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Секретар Црвеног крста Стари град, као члан општинског штаба за ванредне
ситуације редовно је присуствовао седницама штаба. Током 2016. године одржане
су четири седнице штаба, а штаб је у јуну месецу конституисан у новом сазиву
након одржаних локалних избора. Чланови штаба доносили су битне одлуке за
несметано функционисање активности грађана током ванредних ситуација и
усвајали су планска документа, као што су: план рада за наредну годину,
оперативни план деловања чланова штаба у екстремно зимским условима и др.

ДЕЛОВАЊЕ И ОБУКА НАЦИОНАЛНОГ ТИМА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ И ЗБРИЊАВАЊЕ У
СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА
У марту месецу 2016. године, Национални тим за евакуацију и збрињавање у
случају поплава деловао је у Лучанима. Том приликом ангажовани су били и
волонтери наше организације, чланови овог тима.
У периоду од 2 до 4. новембара одржана је обука за национални тим за деловање у
случају поплавама у одмаралишту Црвеног крста у Митровом Пољу. Обуци су
присуствовала три волонтера Црвеног крста Стари град, док је један наш волонтер
који је већ члан националног тима за деловање у случају поплава учествовао у
реализацији ове обуке. Полазници су за 3 дана, колико је обука трајала, имали
прилику да науче да користе све ресурсе Црвеног крста Србије које поседује за ову
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област. Један дан су провели на језеру Ћелије и тако имали прилике да увежбавају
деловање коришћењем чамаца, који су возили специјално обучени чланови тима.
Такође, обука се састојала и од теоријских предавање из области евакуације,
смештаја и збрињавање као и психосоцијалне подршке која је саставни део обуке.
ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
У периоду од 9. до 11. децембра Црвени крст Србије организовао је обуку за
волонтере и професионално запослена лица из области психосоцијалне подршке.
Обуци су присуствовале две волонтерке наше организације које су чланови
Јединице за деловање у несрећама и Невена Живић, сарадница наше
организације. Обуку су реализовали стручни сарадници Црвеног крста Србије, а
полазници наше организације стекли су и проширили знања у овој области која ће
им бити драгоцена у даљем раду.
ПОДЕЛА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ МИГРАНТИМА
Чланови јединице за деловање у несрећама су у више наврата помогали у
паковању пакета хуманитарне помоћи у магацину Црвеног крста Београд, који су
намењени мигрантима. Тако су у јуну месецу три наша волонтера помогла
паковање пакета, док је у јулу и августу месецу пет наших волонтера и чланова
јединице учествовало у паковању пакета хуманитарне помоћи.
УЧЕШЋЕ НА ВЕЖБАМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Чланови Јединице за деловање у несрећама пружили су помоћ и приликом
санитетских дежурстава на различитим манифестацијама током 2016. године у
којима је учествовао Црвени крст Стари град, попут: Београдског маратона, Fish
fest-a, Уличне трке града Београда, Бициклијаде и др.
Заједно са Црвеним крстом Раковице одржана је кратка показна вежба
збрињавања повређених у случају незгоде у априлу месецу на Авали. У вежби су
учествовали чланови Јединица за деловање у несрећама ове две организације.
МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ - На 40. Међународном сајму превенције и реаговања у
ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду, који се одржао у
периоду од 11. до 14. октобра на Београдском сајму, Црвени крст Србије, као
значајна снага заштите и спасавања имао је свој изложбени простор на коме је
представљен део опреме за реаговање у ванредним сутуацијама из програма
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Деловања у несрећама Црвеног крста. Такође представљен је и програм из
области смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и
других опасности, а презентован је и програм прве помоћи Црвеног крста. На
штандовима су уз опрему били присутни и наши волонтери, чланови Службе
спашавања на води, Јединице за деловање у несрећама, инструктори прве помоћи
и вршњачки едукатори програма смањење ризика од елементарних непогода.
ПРОГРАМ ‘’СМАЊЕЊЕ РИЗИКА И ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА’’
На основу члана 17. став 2. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник
РС”, број 107/05) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12– УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)
донето је решење о реализацији програма Црвеног крста Србије „Ефикасан
одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за
смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће –
2016. година“.
Основни циљ програма је да се ојача капацитет локалне заједнице подизањем
свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера
самозаштите и међусобне заштите. Првих десет организација Црвеног крста у
Републици Србији које су отпочеле реализацију овог програма су: Ужице, Краљево,
Лепосавић, Косовска Митровица, Суботица, Кикинда, Зрењанин, Савски венац,
Вождовац и Стари град.
Директни корисници програма су деца трећег разреда основних школа, а
индиректни корисници су њихови родитељи, просветни радници и волонтери
Црвеног крста.
Кроз интерактивни рад на радионицама и радну свеску која је развијена за потребе
програма, едуковани млади вршњачки едукатори Црвеног крста уз надзор
просветних радника, у оквиру програма реализују следеће тематске јединице:
• Систем заштите и спасавања, позив хитним
службама,
• Заштита животне средине и климатске промене,
• Општа безбедност,
• Поплаве,
• Пожари,
• Опасности у домаћинству,
• Безбедност на води,
• Екстремни зимски услови,
• Олује, муње, громови, град,
• Цунами,
• Земљотреси,
• Клизишта и одрони,
• Вулкани,
• Физичка активност.
У јуну месецу Црвени крст Стари град потписао је
Споразум са ОШ ’’Дринка Павловић’’ и ОШ ’’Драган
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Ковачевић’’ у којима се програм реализује у школској 2016/2017. години. Програм је
почео да се реализује у октобру месецу и реализује се са ученицима трећег
разреда ове две основне школе у којима је укупно обухваћено 98 ученика.
У мају месецу организована је обука за секретаре организација Црвеног крста из
градова и општина у којима ће се спроводити програм и за локалне координаторе.
Тродневну обуку реализовали су сарадници Црвеног крста Србије и инструктори,
млади волонтери у овој области, а обука је организована у Митровом пољу.
У јулу месецу, Црвени крст Србије организовао је обуку за волонтере из
организација у којима ће се спроводити програм у одмаралишту Црвеног крста у
Митровом пољу. Како би спремно дочекали отпочињање реализације програма, три
волонтера наше организације похађала су обуку.
Тродневна обука и едукација младих волонтера Црвеног крста, будућих вршњачких
едукатора, из области програма, одржана је од 28. до 30. октобра 2016. године.
Обуци је присуствовало 22 волонтера као и професионално запослени Црвеног
крста Стари град, а реализовале су је координаторке овог програма, наше
волонтерке које су прошле обуку за интрукторе од стране Црвеног крста Србије.
Програм ће се реализовати до марта 2017. године, када је предвиђено да се одржи
такмичење за ученике на коме ће они моћи да демонстрирају усвојена знања.
СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ
У оквиру овог програма, а захваљујући ангажовању чланова Службе спашавања на
води, Црвени крст Стари град је током 2016. године успео да реализује све
планиране програмске задатке и циљеве. Рад у оквиру овог програма
подразумевао је: обучавање и едукацију спасиоца на води, обезбеђивање
купалишта, обезбеђивање манифестација на води, превентивно деловање у оквиру
програма „Купајмо се безбедно“.
ОБУЧАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА СПАСИОЦА НА ВОДИ
Током 2016. године, инструктори спасилаштва на води реализовали су пет обука за
нове спасиоце, две обуке за спасилачко звање ’’спасилац на води сребро’’ и три
реобуке за већ постојеће спасиоце.
Преглед броја обука и обучених спасилаца
БРОЈ СПАСИЛАЦА
КОЈИ СУ СТЕКЛИ
ЗВАЊЕ
ПРИПРАВНИК

БРОЈ СПАСИЛАЦА
КОЈИ СУ СТЕКЛИ
ЗВАЊЕ СПАСИЛАЦ
НА ВОДИ - СРЕБРО

26

17 + 1 јуниор

-

8 - 24. мај

20

13

-

Београд

4. мај -1. јун

13

-

11

Смедерево

10 - 16. јун

11

5

-

Брус

19 - 25. јул

6

5

-

Баошићи

29. август - 5.
септембар

13

7

2

89

47 + 1 јуниор

13

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА
ОБУКЕ

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Београд

4 - 28. март

Београд

БРОЈ
КАНДИДАТА
КОЈИ СУ
УЧЕСТВОВАЛИ

УКУПНО
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Преглед броја реобука и реобучених спасилаца
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
ОБУКЕ

БРОЈ КАНДИДАТА
КОЈИ СУ
УЧЕСТВОВАЛИ

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

БРОЈ РЕОБУЧЕНИХ
СПАСИЛАЦА

16

13

30. јун

6

6

11. јул

6

6

28

25

Београд

27 - 29. мај

Младеновац
Осечина
УКУПНО

Црвени крст Србије је у периоду од 29. августа до 8. септембра у одмаралишту у
Баошићима организовао обуку за инструкторска и друга звања у области
спасилаштва на води. Обуци је присуствовало 36 полазника из референтних
центара за едукацију и развој спасилаштва на води Црвеног крста Србије (Црвени
крст Војводине и Црвени крст Стари град), као и организације Црвеног крста из
општина и градова које реализују програм спасилаштва на води.
Полазници обуке у Баошићима, након седам дана обуке за различита спасилачка
звања, имали су једнодневну обуку за судије Ц категореије, у циљу припрема за
прво национално такмичење у области сласилаштва на води и дводневну обуку за
проценитеље ризика на купалиштима. Волонтери Црвеног крста Стари град
успешно су завршили обуку. Њих четворо стекло је звање „спасилац инструктор“, а
два спасиоца стекла су звање „спасилац предавач“.
Обуци спасиоца присуствовао је и секретар Црвеног крста Стари град и стручни
сарадник Црвеног крста Војводине, који су били задужени за реализацију обуке
прве помоћи за спасиоце. Ова обука је била од изузетног значаја за Црвени крст
Стари град како би се повећао број инструктора Референтног центра за едукацију
у области спасилаштва на води у циљу реализације већег броја обука за основна
спасилачка звања током године.
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ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КУПАЛИШТА
Чланови Службе спашавања на води Црвеног крста Стари град у периоду од
фебруара до јуна 2016. године обезбеђивали су затворени базен/спа центар
’’Hollywood land’’. У овом периоду укупно је било ангажовано 11 спасиоца, који су у
сменама у којима су радила 2 спасиоца, укупно ангажовани 817 сати. За овај
временски период спасиоци су имали укупно 36 мањих интервенција, а захваљујући
обучености у вештинама прве помоћи сви посетиоци су збринути.
Током летње сезоне 2016. године спасиоци наше организације у сарадњи са
спасиоцима из Црвеног крста Војводине обезбеђивали су плажу одмаралишта
Црвеног крста Србије ’’Криста Ђорђевић’’ у Баошићима у четири смене. У периоду
од 15. јуна до 31. августа укупно је било ангажовано 4 спасиоца наше службе.
Чланови службе спашавања на води Црвеног крста Стари град током ове летње
сезоне обезбеђивали су и отворен базен у Институту за нуклеарне науке „Винча“. У
периоду од 22. јула до 27. августа базен је радио укупно 194 сата. На базену су
свакодневно била ангажована два спасиоца, док је укупно 11 спасиоца било
ангажовано за обезбеђивање базена током летње сезоне. Захваљујући добром
раду наших спасиоца озбиљнијих интервенција није било.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ВОДИ
Чланови Службе спашавања на води Црвеног крста Стари град су на позив
Црвеног крста Србије и Црвеног крста Палилула помогли у обезбеђивању 61.
Туристичке интернационалне дунавске регате (ТИД) коју је организовао Кајакашки
савез Србије. Спасиоци су били подељени у два тима по чамцима и били су
задужени за учеснике регате током упловљавања и испловљавања са Аде Хује.
Регату су обезбеђивали током четири дана, а укупно је било ангажовано 8
спасиоца наше службе који су на дужности провели укупно 124 часа волонтерског
рада. Ова манифестација завршила се без интервенција спасиоца захваљујући
професионално обављеним њиховим обавезама.
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ
У овиру пројекта „Купајмо се безбедно“ чланови Службе спашавања на води
информисали су 137 ученика основних и средњих школа на Старом граду. Ученици
су током марта и априла месеца имали прилику да слушају о безбедном понашању
на купалиштима. Током ових превентивних предавања млади су имали прилике да
се упознају са мерама безбедности, којих се сваки грађанин на купалиштима треба
придржавати. Током године спасиоци су промовисали свој програм и о њему
информисали суграђане на свим манифестацијама на којима је учествовала наша
организација.
САЈАМ СПОРТА - Црвени крст Србије, као Национални грански спортски савез за
спасилаштво на води, од 24. до 27. новембра 2016. године учествовao је на Сајму
спорта и представио активности које реализује у области спасилаштва на води.
Током ова три дана представници и спасиоци референтних центара Црвеног крста
Србије, Црвени крст Војводине и Црвени крст Стари град, представили су
активности које реализује Црвени крст Србије у области спасилаштва на води. На
овој манифестацији је учествовало 12 спасиоца Црвеног крста Стари град.
Црвени крст Србије други пут је у улози Националног гранског спортског савеза за
спасилаштво на води имао прилику да јавно представи своје активности које већ
18 година реализује у континуитету, а поред штанда активности су представљене и
на отварању сајма.
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ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ПОКРЕТУ ЦРВЕНОГ КРСТА
Црвени крст Стари град је током 2016. године континуирано спроводио и
реализовао програм ширења знања о Међународном покрету Црвеног крста и
међународном хуманитарном праву. Упознавање са организацијом Црвеног крста
волонтери наше организације спроводили су као уводни део на почетку сваког
предавања, трибине, радионице које су реализовали за ученике основних и
средњих школа, затим на семинарима за волонтере у оквиру свих програмских
активности, као и информисањем грађана на уличним манифестацијама,
добровољних давалаца крви на акцијама, полазника на курсевима прве помоћи и
спасилаштва на води. На овај начин информисан је велики број грађана о
активностима Црвеног крста Србије и Међународног покрета Црвеног крста.
На семинару за волонтере који је био одржан 12. марта волонтери наше
организације упознали су се са основним темама из дифузије као што су историјат
Међународног покрета, знак, основни принципи и активности Црвеног крста и
основе међународног хуманитарног права.
Светски дан Црвеног крста 8. мај, био је обележен под слоганом ’’Свуда за свакога’’
са циљем да се прикаже да је Црвени крст универзалан покрет који допире до
сваког појединца коме је помоћ потребна. Међународни покрет Црвеног крста и
Црвеног полумесеца делује у 190 земаља света и броји 17 милиона волонтера.
Црвени крст Србије, 8. мај, обележио је
централном манифестацијом на Тргу
Републике на којој је представио
суграђанима своје активности. Велики
допринос манифестацији дало је 30
волонтера наше организације који су
присутне упознали са програмима прве
помоћи, деловања у несрећама,
спасилаштва на води и на инфо пулту.
Корисници Удружења ’’Живимо заједно’’
са којима се спроводи програм ’’Помоћ и
подршка деци и особама са сметњама у
развоју’’ демонстрирали су научено
знање из прве помоћи.
У оквиру недеље Црвеног крста у
периоду од 8. до 15. маја Црвени крст
Стари град организовао је различите
догађаје: дружење волонтера, општинско
такмичење екипа прве помоћи,
обележавање Националног дана
добровољних давалаца крви. Током
општинског такмичења у пружању прве
помоћи, један од забавних полигона био
је посвећен и провери знања такмичара о
историјату, знаку и принципима Црвеног
крста. Такмичари су показали завидно
знање на овом тесту.
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Црвени крст Београд организовао је у периоду од 30. септембра до 2. октобра
семинар за дифузере. Семинару су присуствовала два волонтера наше
организације. Реализатори семинара били су стручни сарадници Црвеног крста
Србије и Београда, Црвеног крста Звездара и секретар наше организације.
Полазници су обрадили следеће теме: развој и структура покрета, међународно
хуманитарно право, мандати и активности националног друштва, Међународног
комитетат Црвеног крста, Међународне федерације друштава Црвеног крста и
Црвеног полумесеца, основни принципи, знак, друштвене мреже, технике
комуникације и сарадња са медијима.
ПОСЕТА ‘’УНИЈЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА СРБИЈЕ’’ - Црвени крст Стари град био је
домаћин 22. априла за 15 средњошколаца у оквиру пројекта ’’Средњошколци за
средњошколце’’ који је реализовала Унија средњошколаца Србије. Током
једнодневне посете нашој организацији средњошколци су могли да се упознају са
историјатом Црвеног крста, организацијом рада и програмским активностима наше
организације.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Током 2016. године, међународна сарадња одвијала се пре свега између младих
волонтера, кроз реципрочне посете годишњим Скупштинама или камповима.
Поводом организовања редовне годишње Скупштине Омладине Црвеног крста
Стари град, наши млади волонтери угостили су волонтере из Босне и Херцеговине
и Хрватске.
Црвени крст Стари град и Општинска организација Црвеног крста Источна Илиџа
из Републике Српске покренуле су пре две године иницијативу за братимљење ове
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две организације. За то време млади волонтери наше две организације боравили
су у посети једни другима у Београду и Источном Сарајеву. На позив Црвеног крста
Источне Илиџе, секретар наше организације, Александар Пантелић, боравио је на
Палама у седишту Црвеног крста Републике Српске у периоду од 3. до 5. јуна. Том
приликом младима који су представљали Босну и Херцеговину на овогодишњем
Европском такмичењу екипа прве помоћи пренео је искуства са досадашњих
такмичења на којима су екипе Црвеног крста Стари град учествовале. Током
посете секретари ове две организације договорили су се да потпишу повељу о
братимљењу и да инструктори прве помоћи Црвеног крста Стари град помогну
екипи током последњег припремног кампа пред европско такмичење.
Тим поводом три представника наше организације боравила су на Палама у
периоду од 23. до 26. јуна у оквиру последњег припремног кампа екипе која ће
представљати Босну и Херцеговину на Европском такмичењу екипа прве помоћи.
Наше волонтере и сарадника обишли су секретар Општинске организације Црвеног
крста Источна Илиџа и начелник општинске управе, а на поклон су добили књиге и
плакету општине Источна Илиџа. Гостопримство домаћина оба пута било је сјајно, а
сигурни смо да ћемо у скорије време запослене и волонтере Црвеног крста Источна
Илиџа угостити и у Београду.
Друштво Црвеног крижа Ријека и ове године упутило је позив представницима
Црвеног крста Стари град поводом обележавања Националног дана добровољних
давалаца крви у Републици Хрватској. Делегација наше организације
присуствовала је округлом столу са циљем размене искустава младих, чланова
Клуба 25, који реализују програм добровољног давалаштва крви. Делегацију су
чинили секретар организације, сарадник за добровољно давалаштво крви и
волонтерка, чланица Клуба 25. Поред наше организације и домаћина, размени
искустава, присуствовали су и млади из Љубљане, Загреба и Италије. Том
приликом презентовали смо рад Црвеног крста Србије у области добровољног
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давалаштва крви. Након размене искустава присуствовали смо свечаности која је
уприличена за вишеструке добровољне даваоце крви из овог града.
Током 2016. године наставили смо да одржавамо и контакт са Општинском
организацијом Црвеног крижа Ново Сарајево са којом је Црвени крст Стари град
2014. године отпочео процедуру потписивања меморандума о међународној
сарадњи.
ИНФОРМИСАЊЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
Црвени крст Стари град је током 2016. године редовно извештавао јавност о
планираним акцијама и спроведеним активностима. Јавност је информисана путем
веб сајта организације, друштвених мрежа, медија.
У 2016. години, веб сајт Црвеног крста Стари град (www.crvenikrststarigrad.org.rs) је
уредно ажуриран постављањем актуелних вести и корисних информација
посетиоцима. Поред календарских и традиционалних активности наше
организације посетиоци су на сајту могли да пронађу и ажурне информације о
терминима обука прве помоћи и спасилаштва на води, информације о актуелним
кокнкурсима расписаним од стране Црвеног крста Србије и Црвеног крста Стари
град (’’Крв живот значи’’), док су у секцији за преузимање учесници квиза ’’Шта
знаш о Црвеном крсту’’ могли да пронађу питања за вежбање. Број посетилаца
сајта из године у годину бележи пораст, па је тако 2015. године сајт посетило
13.806 посетилаца, a 2016. године 16.960 посетилаца тражило je неку од
информација на нашем сајту, остваривши 24.240 посета сајту. Број посетилаца
сајта у 2016. години у односу на 2015. годину порастао је захваљујући занимљивом
садржају, корисним и благовременим информацијама циљној публици за 22,84%.

Јавност је информисана и преко друштвених мрежа и то пре свега преко facebook
странице, twitter и instagram профила. Facebook страница Црвеног крста Стари град
(www.facebook.com/CKStarigrad ) забележила је током 2016. године пораст фанова и
то са 2.065 колико је имала почетком године на 2.450 на крају године. Путем ове
странице грађани су обавештавани о планираним акцијама, обукама и
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манифестацијама које је организовао Црвени крст Стари град, а по завршетку
активности постављане су слике и утисци корисника и волонтера. Путем странице
Црвени крст Стари град спроводио је и кампање које су биле уникатне у
Међународном покрету, попут кампања поводом Светског дана Црвеног крста,
обележавању 50 година од усвајања основних принципа Међународног покрета,
Светског дана прве помоћи. Такође, спроведене су и комерцијалне кампање
поводом обука за спасиоце на води.
За разлику од 2014. године када је због ситуације са поплавама које су захватиле
Републику Србију број пратилаца на twitter профилу наше организације
(www.twitter.com/CK_Starigrad) знатно увећан у 2015. години остао је непромењен,
док је у 2016. години забележен благи тренд раста. Тако је профил на почетку
године пратило 1315 корисника, а на крају године 1390 корисника ове друштвене
мреже. Твитовањем на профилу су преношене информације о акцијама
добровољног давања крви, терминима обуке прве помоћи и информације са
реализованих активности. Такође су ретвитоване значајне вести из Међународног
покрета, као и вести Црвеног крста Србије и Црвеног крста Београда.
Instagram профил (www.instagram.com/crvenikrststarigrad) Црвеног крста Стари град
који је поново покренут у 2015. години, забележо је највеће процентуално
повећање броја пратилаца. На почетку 2016. године, профил је пратило 205
корисника, а на крају године тај број је достигао 435, што имплицира да се број
пратилаца увећао за 112%. У наредној години планирамо да поново покренемо
Youtube канал.
Рад наше организације током протекле године пратили су и медији, штампани и
електронски. У новинским чланцима највише пажње поклоњено је успесима екипа
прве помоћи Црвеног крста Стари град, обукама за спасиоце на води и
организовању годишње скупштине младих волонтера Црвеног крста Стари град.
Чланци о раду наше организације изашли су у следећим дневним новинама:
’’Вечерње новости’’ и ’’Политика’’. Телевизијски прилози су пак највише пажње
посветили раду Црвеног крста Стари град, саветима за грађанство везано за
пружање прве помоћи, обукама за спасиоце на води, такмичењима прве помоћи и
организовању акција доборвољног давања крви у сарадњи са Институтом за
трансфузију крви Србије. Нашу организацију неколико пута посетили су новинари
Јутарњег програма телевизије Студио Б и Пинк, у коме су наши запослени и
волонтери имали директна укључења. Поред поменутих телевизија прилози и
гостовања били су и на РТС-у, а име наше организације спомињало се и у
радијским емисијама на Радио Београду. О раду наше организације укупно је
емитовано преко 25 минута прилога у електронском медијима.
У протеклој години захваљујући подршци Швајцарске агенције за развој, Црвени
крст Стари град је крајем године штампао стоне календаре за 2017. годину са
сликама корисника програма ’’Помоћ и подршка деци и особама са сметњама у
развоју’’.
Сараднике, партнере и више нивое организовања Црвени крст Стари град
обавештавао је о реализованим активностима и путем месечних и двомесечних
електронских билтена. Билтени су били постављени и на сајт Црвеног крста Стари
град у секцији за преузимање па је и заинтересована јавност могла да их преузме и
упозна се са планираним и реализованим активностима наше организације.
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Током 2016. године нашу организацију посетила је једна особа распитујући се о
покретању поступка у вези са тражењем особе из породице са којом је прекинут
контакт. Секретар организације, пружио је све неопходне информације према
упутствима о раду службе тражења Црвеног крста Србије. Како особа није имала
довољно информација неопходних за покретање поступка, захтев није поднет.
Грађанима и волонтерима су редовно пружане информације о улози службе
тражења у оквиру Црвеног крста посебно на семинарима дифузије и деловања у
несрећама.
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ЦРВЕНИ КРСТ СТАРИ ГРАД
СТУДЕНТСКИ ТРГ 18, БЕОГРАД
ТЕЛЕФОНИ: +381 11 2628 882 +381 11 4091 609
E-MAIL: starigrad@redcross.org.rs
/CKStarigrad

@CK_Starigrad

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА СТРУЧНА СЛУЖБА
ЦРВЕНОГ КРСТА СТАРИ ГРАД
Секретар
Александар Пантелић
aleksandar@crvenikrststarigrad.org.rs
Сарадница за прву помоћ, деловање у несрећама и
спасилаштво на води
Невена Живић
nevena@crvenikrststarigrad.org.rs
Сарадник за добровољно давалаштво крви и рад са
подмлатком и омладином
Орион Зуровац
orion@crvenikrststarigrad.org.rs

БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ
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