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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 48.450
становника. И ако 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 10%, док старији преко 65
година чине око 21% становника. На Старом граду живи 13.680 пензионера, док
број незапослених износи 3.343 становника. Од 21.492 домаћинства, највећи број,
чак 7.718 је са једним чланом, a просечан број чланова домаћинства износи 2,3. 1
Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад у
2016. био је 2.6322 . Број корисника новчане социјалне помоћи у 2016. био је 174.3
Према подацима Републичког завода за статистику, одсека за статистику
просвете, науке и културе на територији Градске општине Стари град у школској
2016/2017. години постоји 5 предшколских установа (15 објеката) са уписаних 2.284
деце, 84 основних школа коју похађа 3.972 ученика и 19 средњих школа у којима се
образује 10.983 ученика. На територији општине постоји 25 високо образовне
установе факултета/академија коју похађа 33.037 студената. Градска општина
Стари град има највећи број високо школских установа и студената који се на
њима школују у читавој Републици Србији.
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, Канцеларијом за младе општине Стари град, Волонтерским
сервисом општине Стари град, Центром за социјални рад, Удружењем за особе са
сметњама у развоју ''Живимо заједно'', Домом здравља "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 објављени у публикацији Општине и региони у Републици Србији, 2017 - Становништво

2

Подаци добијени од РЗС, према подацима Републичког завода за социјалну заштиту

3

Подаци добијени од РЗС, према подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

4

ОШ ’’Стари град’’ престала је са радом, а Спортска гимназија пресељена је на општину тако да број основних
школа износи 7.
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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 2018. 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 2018. 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 недовољно финансијских средстава и броја
запослених у секретаријату.
У 2018. години одржане су редовна и изборна седница Скупштине Црвеног крста
Стари град, седам седнице Управног одбора и једна седница Надзорног одбора.
Изборна седница Скупштине, одржана је 24. маја 2018. године на којој су
изабрани делегати Скупштине, чланови Управног и Надзорног одбора Црвеног
крста Стари град за мандатни период 2018-2022. година, као и представници за
Скупштину Црвеног крста Београда и Црвеног крста Србије. За председницу
Црвеног крста Стари град изабрана је Прим. др Мирјана Радовановић, а за
подпредседницу Гордана Вукмировић. На првој седници новоформираног
Управног одбора, изабран је Александар Пантелић, за секретара Црвеног крста
Стари град за мандатни период 20108-2022. година.
У секретаријату Црвеног крста Стари град професионално су запослене три
особе. 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
остварена су по различитим основама: приходи по основу прилива од Закона од
игара на срећу, приходи од донација за реализацију активности, приходи од
чланарина, приходи за програмско финансирање добијени од Градске управе
града Београда, приходи од пружања комерцијалних услуга. На почетку 2018.
године, финансијска ситуација за рад и функционисање Црвеног крста Стари
град била је јако лоша. У прва три месеца због процедуре потписивања Уговора
са Министарством здравља Републике Србије, изостали су и приливи по основу
Закона од игара на срећу, који се трансферишу преко Црвеног крста
Србије.Такође, због судског спора и принудне наплате од стране предузећа
''Житомлин'' ни Црвени крст Београда није до априла месеца трансферисао
средства остварена за програмске активности од Градске управе Града
Београда. Захваљујући подршци Градске управе Града Београда, која је
препознала значај програма Црвеног крста и финансијски подржала њихову
реализацију у периоду од 1. априла до 31. децембра 2018. године обезбеђена су
финансијска средства за покриће трошкова дела зарада, дела режијских
трошкова и програмских активности у оквиру прве помоћи, промоције здравља,
добровољног давалаштва крви и припреме и одговора на несреће. И током 2018.
године, због тешке финансијске ситуације Градска општина Стари град није била
у могућности финансијски да подржи наш рад.
Црвени крст Стари град је закључно са 31.12.2018. године имао укупно 2.816
члана од којих су 1.738 млади (61,72%), 1.063 одрасли (37,75%), а њих 15 (0,53%)
6
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су чланови Службе спашавања на води. У односу на 2017. годину забележено је
повећање броја чланова од 16,17% и то код младих чланова у скоро свим
основним организацијама Црвеног крста.
Број младих чланова у основним организацијама у периоду
01.01.-31.12.2018. године
НАЗИВ ШКОЛЕ

БРОЈ МЛАДИХ ЧЛАНОВА

ОШ ''Вук Караџић''

449

ОШ ''Браћа Барух''

376

ОШ ''Дринка Павловић''

350

Прва економска школа

214

ОШ ''Михаило Петровић Алас''

160

ОШ ''Краљ Петар Први''

112
77

ТШ Дрво арт

1738

УКУПНО

Током 2018. године у активностима Црвеног крста Стари град учествовало је 128
младих и 45 одраслих активних волонтера Црвеног крста. Значајан допринос у
раду дали су чланови Службе спасавања на води и Јединице за деловање у
несрећама. Црвени крст Стари град током 2018. године спроводио је пројекте и
програме делегиране од стране виших нивоа организовања попут: ''Помоћ и
подршка деци и особама са сметњама у развоју'', ''Промоција хуманих
вредности'', ''Сигурније школе, отпорније заједнице'', ''Помоћ маргинализованим
групама становништва на територији Града Београда''.
Секретар Црвеног крста Стари град у више наврата имао је састанке са
представницима Градске општине Стари град, а током сваког састанка
представнике општине упознавао је са резултатима рада организације и са
тешком финансијском ситуацијом, као и законским оквирима за несметано
финансирање организације Црвеног крста. Црвени крст Стари град редовно је
достављао извештаје по програмима и пројектима вишим нивоима организовања
и донаторима, као и извештаје о утрошку средстава добијених од донатора. За
потребе извештавања према Градској управи Града Београда, запослени у
секретаријату, сваког месеца достављали су Црвеном крсту Београда наративне
извештаје за претходни месец, планиране активности за наредни месец и
извештај о реализацији буџета. Такође извештаји о реализацији буџета на
месечном нивоу за средства остварена по основу Закона о играма на срећу,
редовно су достављани Црвеном крсту Србије. Сва средства остварена по
основу различитих закона и од донатора наменски су коришћена у складу са
дефинисаним буџетским ставкама.
Секретар и сарадници Црвеног крста Стари град редовно су присуствовали
састанцима секретара београдских организација Црвеног крста које је
7
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организовао Црвени крст Београда, као и састанцима и саветовањима које је
организовао Црвени крст Србије. 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 и
члан Скупштине,
• 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 и
• Прим. др Мирјана Радовановић, као члан 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 и
планинама.
У оквиру изборних активности, испред Црвеног крста Стари гртад, у Скупштину
Црвеног крста Београда за мандатни период 2018-2022. година изабрани су
Гордана Вукмировић и Александар Пантелић, а у Скупштину Црвеног крста
Србије, Милан Живановић. Прим. др Мирјана Радовановић изабрана је у Управни
одбор Црвеног крста Србије, а Александар Пантелић у Управни одбор Црвеног
крста Београда.

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
У оквиру социјалне делатности, као примарне делатности наше организације,
током 2018. 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, акцију ''Један пакетић, много
љубави'', солидарност на делу, акције прикупљања и дистрибуције половне
гардеробе, обележавање Светског дана борбе против глади, Светског дана
старијих, пројекат ’’Помоћ маргинализованим групама становништва на
територији града Београда’’. У више наврата током 2018. године становницима у
стању социјалне потребе дистрибуирали смо хигијенске и прехрамбене пакете
које смо добили од донатора. Такође, поред хране и хигијени, социјалноугроженим грађанима дистрибуирали смо и одећу и обућу, школски прибор и
беби пакете. Укупно је дистрибуирано 3.145 кг хуманитарне помоћи и то: 545 кг
хране, 47 кг хигијенских артикала, 2.376 кг одеће и обуће и 177 кг остале
хуманитарне помоћи (школски прибор, постељина, беби пакети и др.)
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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 сарадњу и уз координацију Црвеног крста
Србије. Програм је уз подршку донатора завршен 31. маја 2018. године, након
чега је наша организација наставила самосталну реализацију у смањеном обиму.
Током 2018. године програмом је било обухваћено 46 корисника и то: 22 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. Наши волонтери реализовали су и радионице из
различитих програма Црвеног крста. Са корисницима удружења за особе са
сметњама у развоју 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, програма ’’Купајмо се безбедно’’ и др. Корисници Удружења
’’Живимо заједно’’ током априла и маја месеца едуковани су из области прве
помоћи, а своје знање показали су и на градском такмичењу екипа прве помоћи
на којем су наступали ревијално.
ПРОГРАМ ‘’БРИГА О СТАРИМА’’
Овај програм Црвени крст Стари град реализује пружајући помоћ и услуге
старијим корисницима. Током 2018. 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 пружање психосоцијалне
помоћи и подршке. Програмом је било обухваћено 20 старијих суграђана, махом
оних који живе у старачким домаћинствима. 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, 15. и 16.
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
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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 233 кг
прехрамбених артикала од којих смо направили 35 пакета за породице у стању
социјалне потребе на нашој општини.
ЈЕДАН ПАКЕТИЋ МНОГО ЉУБАВИ
Крајем 2018. 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 скоро свих
основних и средњих школа на нашој општини. Београдске организације Црвеног
крста, захваљујући сарадњи Црвеног крста Београда и компаније Delahaize
Serbia, акцију су спровели и у Maxi објектима. Током викенда, 15. и 16. децембра,
грађани су донирали 92 кг слаткиша, сланих грицкалица, сокова односно 1.103
комада артикла. Донације су преузимали волонтери Црвеног крста који су
дежурали у Maxi објекту у Господар Јовановој улици.
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 337
новогодишњих пакетића. На предлог Црвеног крста Стари град осморо деце
новогодишње пакетиће добило је од Градске општине Стари град.
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Дистрибуција новогодишњих пакетића
Установа

Број
пакетића

Деци у стању социјалне потребе са општине Стари град

29

Деци у стању социјалне потребе преко корисника Друштва
за бригу о старима општине Стари град
Институт за ментално здравље у Палмотићевој

40

Ортопедска болница ''Бањица''

40

Деци чланица Удружења жртава насиља ''Хајр''

44

Корисницима Удружења ''Живимо заједно''

32

Прихватилиште за децу Београд

25

Свратиште за децу

30

Дом за децу оштећеног слуха

30

Деци у центру за азил у Крњачи

32

Укупно

35

337

ОПОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО-УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
Захваљујући донацијама Београђана који су донирали новчана средства преко
уплатница уз рачуне ’’Инфостана’’, Црвени крст Србије и Црвени крст Београд
организовали су опоравак за децу из свих београдских општина, а према
унапред утврђеним критеријумима. Црвени крст Стари град послао је четворо
деце на опоравак. Два детета боравила су од од 26. јуна до 6. јула у
одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима, док су друга два детета била
од 5. до 12. августа у одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом
пољу. У избору деце у стању социјалне потребе коју смо упутили на опоравак,
помогле су нам основне школе са наше општине.
ПРИКУПЉАЊЕ И ДИСТРУБИЦИЈА ОДЕЋЕ, ОБУЋЕ, ИГРАЧАКА
Током 2018. године наши суграђани су свакодневно доносили половну
гардеробу, обућу, постељину, играчке, књиге и др. у магацин Црвеног крста
Стари град. Укупно је прикупљено 1.987 кг робе, а запослени и волонтери наше
организацији су прикупљене артикле сортирали и сву прикупљену количину
дистрибуирали. Помоћ је добило преко 90 социјално-угрожених породица.
Прикупљена половна гардероба током године у више наврата дистрибуирана је и
Добровољном верском старатељству у Француској улици за кориснике у стању
социјалне потребе и лица без пребивалишта која се хране у овој установи.
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ГЛАДИ
Светски дан борбе против глади обележен је 17. октобра 2018. године. Ова
календарска активност обележена је поделом хуманитарне помоћи корисницима
народне кухиње на пункту на којем преузимају храну у Солунској улици.
Запослени наше организације том приликом поделили су 45 прехрамбених
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пакета за 123 корисника. Пакети су садржали следеће артикле: уље, брашно,
шећер, тестенину, пиринач, чај, супа, кекс, конзерва. Намирнице за пакете
набављене су од добровољних прилога суграђана прикупљених у касицама
постављеним у Делезе објектима.
‘’ПОМОЋ МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА СТАНОВНИШТВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА’’ Црвени крст Београда је током јануара 2018.
године аплицирао на конкурс расписан за пројекте од стране Градског
секретаријата за социјалну заштиту. Пројекат је предвидео реализацију
активности у оквиру социјалне делатности намењене маргинализованим групама
становништва на територији Града Београда. Пројекат је одобрен за период
април 2018. година, март 2019. године и омогућио је финансијску подршку
организацијама Црвеног крста у Београду на месечном нивоу у износу од
15.500,00 динара. Захваљујући овим средствима током 2018. године били смо у
могућности да подигнемо квалитет социјалних услуга на већи ниво, да пружимо
већу помоћ корисницима, да покријемо трошкове припреме документације за
опоравак деце, да поделимо већи број пакета корисницима у стању социјалне
потребе и већи број новогодишњих пакетића деци. Такође, средства опредељена
пројектом су нам омогућила да наставимо са реализацијом програма ''Помоћ и
подршка деци и и особама са сметњама у развоју'' у по престанку финансирања
од стране Швајцарске агенције за развој.

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 2018. године посветила посебна пажња. Према извештају
Института за трансфузију крви Србије током 2018. године, од становника са
пребивалиштем на општини Стари град прикупљено је 1.311 јединица крви или
ти остварен % давања 2,71 на 100 становника.
Чланови ''Клуба 25'' Црвеног крста Стари град и током 2018. године радили су на
задацима мотивације и регрутације добровољних давалава крви, учествовању на
акцијама добровољног давања крви које је организовао Црвени крст Стари град,
регрутацији нових чланова клуба, едукацији волонтера у области добровољног
давалаштва крви. Током 2018. године у раду ''Клуба 25'' Црвеног крста Стари
град учествовало је 107 волонтера, од којих су 33 добровољни даваоци крви,
међу којима су и вишеструки. Волонтери ''Клуба 25'' учествовали су на 52 акције
добровољног давања крви, које је организовао Црвени крст Стари град у
сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије на територији општине
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Стари град. Акције су организоване у средњим школама и на факултетима,
Градској управи града Београда, у Градској општини Стари град, Библиотеци
града Београда, СРПЦ ''Милан Гале Мушкатировић'', Београдској тврђави, Бео
зоо врту и др. На овим акцијима је прикупљено 1.549 јединица крви, а преко
1.800 добровољних давалаца се одазвало позиву и дошло на акције. Током 2018.
године по први пут у оквиру ''Клуба 25'' почело је да волонтера 33 нова
волонтера. Волонтери су на активности добровољног давалаштва крви укупно
утрошили 1.250 волонтерских сати.
Сарадник за добровољно давалаштво крви и рад са подмлатком и омладином
Црвеног крста Стари град и координатор ''Клуба 25'' континуирано су током
године организовали едукације за волонтере, учествовали су на едукацијама
које је организовао Црвени крст Србије и Црвени крст Београда. У 2018. години
организована су два семинара за волонтере. Први семинар реализован је 13.
августа на коме су волонтери добили основне информације о добровољном
давалаштву крви, док је други семинар организован у периоду од 14. до 16.
децембра на коме су волонтери добили свеобухватна знања о добровољном
давалаштву крви, улози Црвеног крста у овој области као и о улози волонтера
као мотиватора доборовољних давалаца крви и организатора акција. Семинар у
децембру реализован је уз финансијску подршку Црвеног крста Београда.
Национални дан добровољних давалаца крви, 11. мај, обележили смо у нашим
просторијама доделом признања за награђене ученике на конкурсу “Крв живот
значи”. Светски дан добровољних давалаца крви, 14. јун је обележен на
манифстацији у Црвеном крсту Србије, на којој су наши волонтери учествовали.
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У периоду од 7. до 9. децембра, четворо наших волонтера је присуствовало на
семинару у области добровољног давалаштва крви одржаном у Едукативном
центру “Чардак” у Делиблатској пешчари, који је организавао Црвени крст
Србије.
Оно на шта смо посебно поносни у овој години јесте чињеница да смо двојици
добровољних даваоца крви са Старог града уручили признање 50+, за
остварених преко 50 добровољних давања крви. Поред овога, уручено је и 221
признање за прво и пето давање крви на акцијама на нашој општини. У
реализацији активности у овом програму током 2018. године учестовало је
укупно 108 волонтера наше организације.
ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ‘’КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ’’
Ликовни и литерарни конкурс ’’Крв живот значи'' организован је током марта
месеца 2018. године. Ово је традиционални конкурс који организујемо са циљем
промоције добровољног давалаштва крви и хуманости међу младима, будућим
даваоцима крви кроз ликовно и литерарно стваралаштво. Овогодишњем позиву
који смо упутили свим основним и средњим школама одазвао се велики број
ученика. На нашу адресу је пристигло 125 радова, а Комисија за добровољно
давалаштво крви извршила је рангирање пристиглих радова. Црвени крст Стари
град позвао је награђене ученике у просторије Црвеног крста Стари град 11. маја
2018. године, где су им додељене награде. На републичком нивоу конкурса,
ученица основне школе “Вук Караџић” Мила Шушић освојила је прво место у
категорији литерарних радова за ученике основних школа од 1. до 4. разреда.
Награде су им уручене на свечаности поводом Светског дана давалаца крви, 14.
јуна, која је одржана у Црвеном крсту Србије.

ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ
ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
Црвени крст Стари град је током 2018. године реализовао 23 предавања на тему
превенције болести зависности за ученике основних и средњих школа на нашој
општини. Радионице су реализовали вршњачки едукатори, а 491 ученик
информисан је о штетностима и последицама које са собом носе болести
зависности. Поред деце, 14 родитеља је прошло кроз наша предавања. У
фебруару смо реализовали и радионицу у одмаралишту Црвеног крста у
Боговађи, за жене мигранте. Поред предавања, у првој недељи марта одржали
смо и семинар за нове едукаторе, који је похађало 16 волонтера, а реализовали
су га два наша вршњачка едукатора са великим искуством у овом програму,
Катарина Јовановић и Немања Милићевић.
Национални дан борбе против дуванског дима, 31. јануар, наши волонтери
обележили су у сарадњи са Домом здравља ’’Стари град’’, у коме је био
постављен промотивни штанд Црвеног крста, а посетиоцима Дома здравља
14
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дељен је пропагандни материјал у вези ове теме. У оквиру овог датума смо на
платоу испред Црвеног крста Стари град реализовали и анкетирање грађана уз
традиционалну активност “Јабука за цигарету”. Такође, одржано је и едукативно
предавање за децу на болничком лечењу у Ортопедској болници ’’Бањица’’ на
тему штетности дуванског дима. Светски дан борбе против дуванског дима, 31.
мај, као и 26. јун, Светски дан борбе против злоупотребе дрога, обележили смо
такође у сарадњи са медицинском службом Дома здравља ’’Стари град’’. Током
године, сваки од ових датума, обележили смо и пропратном трибином које су
одржане у просторијама наше организације.
Превенција ХИВ/СИДЕ и полно преносивих болести
У 2018. години, 13 волонтера је активно учестовало у реализацији активности у
оквиру програма Превенције хив/сиде и полно преносивих болести. Укупно смо
одржали 22 радионице, на којима је било присутно 596 ученика основних и
средњих школа. Одржан је семинар почетком марта за нове едукаторе на коме
је било присутно 16 волонтера. Током лета, у оквиру ’’Летње школе’’ Црвеног
крста Стари град, одржана је радионица за заинтересоване волонтере. Светски
дан борбе против сиде обележен је 1. децембра на платоу испред Природно
математичког факултета. Пролазницима је дељен едукативни материјал,
презервативи, а могли су да попуњавају едукативне анкете и провере своје
знање о овој теми.
ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА
У оквиру програма ’’Здрави стилови живота’’ наши волонтери су били активни у
едукацији младих о здравој исхрани, физичкој активности и хигијени. Одржали
су 16 радионица у основним и средњим школама, а укупно је обухваћено 224
ученика. Поред предавања, обележавали смо и битне датуме из календара
здравља попут: Светског дана здравља, Светски дан срца, Светски дан борбе
против туберкулозе, Светски дан хране и чистих руку. Двоје наших волонтера је
учествовало на Јесењем фестивалу здравља који је обележен у холу Дома
војске, на штанду Црвеног крста Београд.
Троје наших волонтера је прошло кроз обуку за едукаторе у области ’’Промоције
здравља’’ коју је одржао Црвени крст Београда 29. августа у својим
просторијама. Едукативни материјал у оквиру програма ’’Промоција здравља’’ у
више наврата током године наша организација добила је од Црвеног крста
Београда, који је материјал израдио уз подршку Градске управе Града Београда секретаријата за здравство.
ВЕСЕЛА БОЛНИЦА
У оквиру програма Весела болница, наши волонтери су били и ове године
активни. Волонтери једном недељно одлазе у Ортопедску болницу ''Бањица'' где
реализују унапред припремљене активности и радионице прилагођене за младе.
Током 2018. године волонтери су реализовали 35 посета деци у болници, на
којима су биле реализоване различите активности, са циљем да се деци на
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болничком лечењу олакша боравак, али и да прођу кроз неке од едукације које
Црвени крст намењује младима. Просечно је било 16 учесника на радионици, а
током ове године, укупно 27 волонтера је било укључено у реализацију овог
програма. За новогодишње празнике волонтери наше организације костимирани
у Деда Мраза и Добру вилу обрадовали су малишане новогодишњим пакетићима.
Том приликом подељено је 40 новогодишњих пакетића деци на болничком
лечењу.

ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ
ПОВРЕДА, СТАЊА И ОБОЉЕЊА
ОБУКЕ
У току 2018. године обучили смо највећи број запослених до сада сходно Закону
о безбедности и здрављу на раду, чак 1.430. Такође током године уз подршку
Градске управе Града Београда – Секретаријата за здравство обучено је преко
300 деце и младих из основних и средњих школа са наше општине. После више
година одржавања обуке прве помоћи за возаче, ово је прва година да нисмо
одржали ни једну обуку.
У табели су приказане све одржане обуке у 2018.години
БРОЈ
ОБУКА

ЦИЉНА ГРУПА И ВРСТА ОБУКЕ
ОСНОВНА ОБУКА ЗА ШКОЛСКУ ДЕЦУ И
МЛАДЕ ОД 12 ЧАСОВА
НАПРЕДНА ОБУКА ЗА ЕКИПЕ ПРВЕ
ПОМОЋИ ЦРВЕНОГ КРСТА ОД 20 ЧАСОВА
ЕКСТЕНЗИВНА ОБУКА ЗА ЕКИПЕ ЦРВЕНОГ
КРСТА ОД 40 ЧАСОВА
НАПРЕДНА ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ОД 12
ЧАСОВА
ОСНОВНА ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ОД 6
ЧАСОВА
ОСНОВНА ОБУКА ЗА СПАСИОЦЕ НА ВОДИ
ОД 20 ЧАСОВА
ЈЕДНОДНЕВНИ
ТРЕНИНГ
ЗА
СПЕЦ.ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У
ТРАЈАЊУ ОД 6 ЧАСОВА
УКУПНО

БРОЈ
ПОЛАЗНИКА
19

325

8

123

2

12

94

528

148

902

4

28

1

23

276

1941

ШКОЛСКА ДЕЦА И МЛАДИ
Обуке прве помоћи за децу и младе Црвени крст Стари град је одржао почетком
и крајем текуће године. У периоду од марта до маја 2018. године обухваћени су
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ученици седмог разреда основне школе и ученици друге године средње школе,
док смо у периоду од октобра до децембра месеца обухватили ученике шестог
разреда основне школе, односно прву годину средње школе. Обуке су
реализоване у два дана, у договору са наставницима/професорима школа. Поред
основног курса прве помћи у трајању од 12 часова, ђаци су имали прилику да
прођу и курс реалистичког приказа, као и да чују предавања из појединих
програма које реализује Црвени крст попут: безбедног понашања на
купалиштима, борбе против трговине људима, здравих стилова живота и
превенције ХИВ/АИДС-а. Обуке су реализовали инструктори прве помоћи,
заједно са шминкерима и члановима службе спашавања на води наше
организације и координаторима програма. Укупно је обухваћено 325 ученика из
следећих школа: ОШ „Михаило Петровић Алас“, ОШ „Дринка Павловић“, ОШ
„Скадарлија“, ОШ „Браћа Барух“, ОШ „Краљ Петар Први“, Правно пословна
школа, Ваздухопловна академија, ТШ Дрво арт, Електротехничка школа „Никола
Тесла“, Средња школа за економију, право и администрацију – ЕПА, Прве
Београдска гимназија и средња медицинска школа „Свети Василије Острошки“.
Након одржаних основних обука у марту месецу, инструктори прве помоћи су
рад наставили са заинтересованим ученицима у циљу припремања за општинско
такмичење екипа прве помоћи. Велико интересовање влада међу ученицима за
овакву врсту курсева, а школе едукацију у обласи прве помоћи планирају у
оквиру свог редовног годишњег програма рада.
ТАКМИЧЕЊА
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ОПШТИНСКО
Црвени крст Стари град је и ове године организовао општинско такмичење у
пружању прве помоћи заједно са Црвеним крстом Савски венац и Црвеним
крстом Раковица. Такмичење је одржано 12. маја 2018.г одине, а домаћин
такмичења био је Црвени крст Раковица, па је такмичење одржано у
Пионирском граду на Кошутњаку. На такмичењу је учествовало укупно 10 екипа
у категорији омладине, 8 екипа у категорији подмлатка.
У организацији је учествовало преко 100 волонтера из све три организације, од
чега је 40 волонтера било из Црвеног крста Стари град, док је сама
манифестација окупила преко 400 волонтера.
Црвени крст Стари град је ове године имао 4 екипе у категорији омладине, 3
екипа у категорији подмлатка. Екипе које су освојиле прво место у категорији
омладине и подмлатка пласирале су се на Гр градско такмичење, а у обе
категорије то су биле екипе ОТЈ Стари град.
Општинско такмичење реалистичког приказа повреда стања и обољења
одржано је 29. маја у просторијама Црвеног крста Стари град. На такмичењу је
учествовало 2 екипе, које су имале обавезну повреду посекотину шаке са
страним телом и раздеротину колена. У реализацији текмичења и суђењу су нам
помогле Марија Милисављевић, члан Управног одбора Црвеног крста Стари град
и некадашња такмичарка у овој области и Бојана Бањевић асистент на програму
прве помоћи и деловања у несрећама Црвеног крста Београд. Екипа у саставу
Лазар Тирић, Огњен Јовановић и Ивона Мадарац су освојили прво место на овом
нивоу такмичење и пласирали се на градско такмичење на коме су
представљали Црвени крст Стари град.
КАМП ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЕКИПЕ ПРЕД ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – Црвени крст
Београда организовао је припремни камп за екипе прве помоћи у категорији
омладине са териротије Београда. Камп је одржан од 17. до 22.маја 2018. године
у Митровом Пољу, на ком су биле екипе Црвеног крста Земун, Црвеног крста
Чукарица, Црвеног крста Лазаревац, Црвеног крста Раковица, Црвеног крста
Вождовац, Црвеног крста Палилула, Црвеног крста Звездара, Црвеног крста
Врачар, Црвеног крста Сурчин, Црвеног крста Барајево и Црвеног крста Стари
град. Камп су реализовали лиценцирани предавачи прве помоћи из београдских
организација, међу којима и сарадница за прву помоћ Црвеног крста Стари град,
Невена Живић. Екипе су имале могућност у три дана да усаврше технике прве
помоћи, да прођу кроз различите ситуације, а уједно да се боље међусобно
упознају са другим организацијама Црвеног крста. Инструктори екипа су имали
прилику да увиде на ком нивоу су екипе и шта још треба усавршити са екипама
до градског такмичења.
ГРAДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Градско такмичење у реалистичком приказу повреда, стања и обољења одржано
je 1. јуна у Студентском парку на комe је Црвени крст Стари град имао екипу коју
чине два симуланта и један шминкер. Градско такмичење у пружању прве
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помоћи одржано је 2. јуна на Топчидеру. Црвени крст Стари град је имао
представнике у обе категорије, подмладак и омладину, док је 27 наших
волонтера помогло у реализацији такмичења у виду курира, водича екипа,
домаћина полигона, судија, техничке подршке, симуланата и супервизора.
Екипа омладине је освојила треће место, док је екипа подмлатка освојила прво
место на овогодишњем градском такмичењу. Обе екипе су обезбедиле пласман
на Државно такмичење у пружању прве помоћи. Екипа реалистичког приказа
повреда стања и обољења Црвеног крста Стари град није била међу три
првопласиране екипе те није обезбедила пласман на Државно такмичење.
На овогодишњем градском такмичењу ревијално је учествовала екипа из
удружења „Живимо заједно“ на самом отварању такмичења. Корисници
удружења „Живимо заједно“ показали су своје знање прве помоћи које су
научили у Црвеном крсту Стари град.
МЕЂУРЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
Црвени крст Стари град је у 2018.години имао ту част да у име Црвеног крста
Србије организује Међурегионално такмичење еипа прве помоћи и реалистичког
приказа повреда стања и обољења. Такмичење је одржано 9. јуна. На Доњем
граду на Калемегдану се одвијало такмичење прве помоћи, док је у просторијама
Црвеног крста Србије одржано такмичење реалистичког приказа повреда стања
и обољења. У организацији такмичења поред запослених Црвеног крста Стари
град учествовало је 77 волонтера у виду судија, симуланата, шминкера, водича,
курира, техничке подршке, супервизора. Волонтери и запослени били су
домаћини за 295 волонтера и професионално запослених из организација
Црвеног крста из централне и западне Србије. У првој помоћи своје знање на
такмичењу приказало је 9 екипа подмлатка, 13 екипа омладине и 4 екипе
петлића, док је у реалистичком приказу повреда стања и обољења било 5 екипа.
Екипе прве помоћи Црвеног крста Стари град су ревијално учествовале на
такмичењу.
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На отварању такмичења председница Црвеног крста Стари град Прим. др.
Мирјана Радовановић је поздравила присутне, затим се обратила заменица
председника Градске општине Стари град госпођа Невенка Грабеж. Такмичење
је званично отворио председник Црвеног крста Србије, Проф. др. Драган
Радовановић. Такмичари у првој помоћи су своје знање показали на 5 радних
полигона на којима су симулиране несреће на спортским теренима, приликом
радова на висини, косидба, бициклистичка трка и др.
У оквиру такмичења Црвени крст Стари град реалзовао је и кампању подизања
свести о смањесу ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и
других опасноси у локалној заједници. Захваљујући пројекту који је Црвени крст
Стари град реализовао уз подршку Међународне федерације друштава Црвеног
крста и Црвеног полумесеца, Аустријским и Канадским Црвеном крстом
такмичари и посетиоци такмичења могли су да стекну и провере своје знање у
оквиру пунктова о заштити животне средине, позивима хитних служби,
евакуацији и безбедност на води.
У категорији омладине пласман на Државно такмичење обезбедиле су екипе из
следећих организација:
1. Црвени крст Ужице
2. Црвени крст Крагујевац
3. Црвени крст Краљево
У категорији подмлатка пласман на државно такмичење обезбедиле су екипе из
следећих организација:
1. Црвени крст Ужице
2. Црвени крст Аранђеловац
3. Црвени крст Горњи Милановац
На такмичењу реалистичког приказа повреда стања и обољења, за такмичење
на државном такмичењу избориле су се екипе из организација:
1. Црвени крст Ужице
2. Црвени крст Краљево
3. Црвени крст Горњи Милановац
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ
Као припреме за државно такмичење екипе омладине и подмлатка Црвеног
крста Стари град имале су 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 15. до 21.
августа. Укупно 25 волонтера Црвеног крста Стари град је присуствовало овом
кампу, и 20 волонтера Црвеног крста Ужице. Екипе су свакодневно пролазиле по
5 радних полигона, а у вечерњим часовима су усавршавали технике прве помоћи
кроз индивидуални рад. Камп је био од великог значаја за екипе обе
организације, примећен је велики напредак од првог до последњег дана кампа.
Ове године тема државног такмичења је била „Свакодневне животне
околности“, а такмичење је одржано у просторијама Црвеног крста Србије, док је
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отварарње и церемонија затварања одржана на Калемегдану. Екипе су се
надметале на следећим полигонима:
• Несрећа у дискотеци након земљотреса - омладина
• Несрећа на конференцији делагација – омладина
• Несрећа у радионици/гаражи - омладина
• Несрећа у старачком дому - обе категорије
• Несрећа на хору - подмладак
• Несрећа на семинару добровољног давалаштва крви - подмладак
• Несрећа у канцеларији запослених у Црвеном крсту Србије – подмладак
Екипа подмлатка Црвеног крста Стари град заузела је седмо место, док је екипа
омладине заузела пето место у конкуренцији 15 екипа.
ЗАПОСЛЕНИ
Крајем децембра 2016.године на основу члана 15. став 4. Закона о безбедности и
здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15), министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и министар здравља споразумно
доносе Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме
који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима
оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. Овим Правилником је
одређено да за пружање прве помоћи морају бити оспособљени руководиоци,
као и најмање 2% од укупног броја извршилаца у једној радној смени или
локацијски одвојеној јединици, за основно или напредно оспособљавање за
пружање прве помоћи у зависности од процењених ризика.
Обуке за запослена лица су од великог значаја Црвеном крсту Стари град због
прихода који се стичу њиховом реализацијом. У извештају Црвеног крст Стари
град за 2017. годину истакнуто је да је забележен највећи број одржаних обука
од почетка реализаје обука прве помоћи за запослене, укупно 120 обуке, тј
укупно 951 запослени је стекауверење о успешно завршеној обуци прве помоћи
Црвеног крста Србије. Међутим, 2018. године је надмашен и тај број, јер је
одржано укупно 148 обука за основно и 94 обука за напредно оспособљавање
прве помоћи за запослене, укупно 242 обуке, док је уверење о успешно
завршеној основној обуци прве помоћи у трајању од 6 часова стекло 902
запослена лица односно 528 запослених је успештно завршило напредну обуку
прве помоћи у трајању од 12 часова.
Нека од приавних лица чије смо запослене обучили су: Амбасада Холандије,
Електроисток изградња доо, Forma Ideale doo, G4S Secure solution, Henns &
Mauritz, Делегација Европске уније у Републици Србији, Канцеларија Савета
Европе у Београду, ROBERT BOSCH DOO, VATROIVAL, IKEA, AIR SERBIA, AIR
SERBIA GROUND SERVICES, AIR SERBIA CATERING, DELTA HOLDING, DELTA
TRANSPORTNI SISTEMI, DELTA CITY 67, DELTA DMD, DELTA MOTORS, DELTA
AUTOMOTO, DELTA SECURITY SISTEMI,
MPC HOLDING, ENERGOPROJECT
visokogradnja AD, SANOFI, AKSA, COCA COLA, Hilton, Forma ideale, LC WAIKIKI,
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Дирекција за мере и драгоцене метале, Министарство финансија, STUDIO
MODERNA и др. Обуке овог типа реализују 20 сертификованих предавача прве
помоћи Црвеног крста Стари град.
САНИТЕТСКО ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА
ЗИМСКИ НОЋНИ ПОЛУМАРАТОН – први зимски ноћни полумаратон одржан је
17.фебруара на Доњем граду дуж Саве и Дунава. На трци је учествовало 500
такмичара, док је трку обезбеђивало 4 волонтера Црвеног крста Стари град.
Полумаратон је прошао без интервенција.
„ЈЕВРЕМОВА УЛИЦА – УЛИЦА СУСТРЕТА“ – Поводом празника Цвети и Дана
општине Стари град, у недељу 1. априла одржана је манифестација „ Јевремова улица сусрета“. Организован је карневал за више од 500 малишана под маскама,
који су са родитељима и комшијама дефиловали улицом сусрета. Волонтери
Црвеног крста Стари град су санитетски обезбеђивали карневал и побринули су
се за безбедност малишана, па је самим тим карневал протекао без
интервенција.
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН – Београдски Маратон је одржан у сарадњи са Градом
Београдом у суботу 21. априла 2018. године. Више од 3000 учесника било је на
овогодишњем маратону, о њиховој безбедности је бринуло укупно 12 волонтера
Црвеног крста Београда, од којих је 4
чланови јединице за деловање у
несрећама и чланови Омладинске теренске јединице Црвеног крста Стари град.
Волонтери су и ове године имали посла, те им се велики број учесника трке
задовољства, полумаратона и маратона обратило за помоћ. Уз мање
интервенције сви такмичари маратона добро су збринути захваљујући доброј
обучености волонтера и доброј сарадњи са волонтерима из других организација
Црвеног крста, организаторима и надлежним службама. Подршку нашој екипи у
дежурству пружио је Црвени крст Београда.
ПРОСЛАВА У БРИТАНСКОЈ АМБАСАДИ –
прослава рођендана британске краљице
Елизабете II одржана је у резиденцији
амбасаде Велике Британије у Београду.
Као и претходних година Црвени крст
Србије добио је позив од Амбасаде
Уједињеног краљевства у Београду за
санитетско обезбеђивање прославе
поводом рођендана Краљице Елизабете II,
која се одржала 14. јуна 2018. године.
Волонтерима Црвеног крста Стари град, било је задовољство и част да
присуствују овом догађају, који је прошао без интервенција.
ГИТАРИЈАДА – На позив Црвеног крста Зајечар, 5 волонтера/чланова јединице
за деловање у несрећама Црвеног крста Стари град помогло je у санитетском
обезбеђивању 52. Зајечарске гитаријаде која је одржана од 28. до 30.јуна 2018.
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године. Волонтери су бринули о безбедности посетиоца манифестације од 18
часова па све до 3 часа иза поноћи. Сви дани су протекли уз мање интервенције,
захваљујући доброј сарадњи са волонтерима Црвеног крста Зајечар и других
служби.
НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК ФРАНЦУСКЕ – Амбасада Републике Француске у
Београду је 14. јула приредила пријем поводом француског националог празника
Дана пада Бастиље. Пријему су присуствовале високе званице, председник
Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Ана Брнабић, већи број
министара, као и други представници државних институција, локалних
самоуправа, цивилног друштда итд. Чланови јединице за деловање у несрећама
Црвеног крста Стари град, дежурали су као санитетско обезбеђење на пријему,
на ком није било потребе за њиховом интервенцијом.
АДА ХУЈА – на позив Црвеног крста Палилуле обучени волонтери у пружању
прве помоћи Црвеног крста Стари град, помогли су у обезеђивању међународне
спортско рекреативне туристичке кајак, кану и веслачке регате. Туристичка
интернационална регата (ТИД) 63. пут је најдужа и највећа речна регата, која
траје 73 дана и весла се 2455км. Једно од стајалишта је у Београду на Ади Хуји.
Шест обучених волонтера Црвеног крста Стари град, 1. и 2. августа подељени у
смене у два дана, били су задужени за безбедост учесника регате. Заједно са
волонтерима Црвеног крста Звездаре, Црвеног крста Вождовца, Црвеног крста
Раковице и Црвеног крста Палилуле, волонтери су професионално и одговорно
одрадили свој посао.
FISH FEST –
највећа гастро-туристичка манифестација на реци у Србији,
одржана је од 30. августа до 2. септембра на платоу код Небојша куле.
Организатори „Fish Fest Beograd“, удружење „Дунав у срцу“ из Београда, општина
Стари град и рибљи ресторан „Воденица“ настављају да одржавају ову традици.
Наше екипе прве помоћи заједно са спасилачком службом Црвеног крста Сари
град и ове године су санитетски обезбеђивале 12. „Фиш Фест“ . Ова
манифестација окупила је за ова четири дана више од 100.000 посетиоца, а
наши суграђани који су могли да уживају у целодневним активностима уз добру
рибљу кухињу, а у вечерњим сатима приређен је музички програм. Није било
тежих интервенција на овој манифестацији, али је било посетиоца који су били
заинтересовани да науче технике прве помоћи, али и омладинаца који су
заинтересовани да постану спасиоци на води.
„MASTERCLASS“ – пети Masterclass се одржао од 21. до 23. септембра 2018.
године у Београду. Masterclass 2018 је највећи светски догађај у свету
микроблејдинга. Овај догађај окупља око 1000 артиста из целог света, док су у
самом програму учествовали многобројни певачи, глумци и водитељи са наших
прострора. Церемонија завршне вечери је одржана у Holiday INN hotelu (Belexpo
centar), а волонтери Црвеног крста Стари град заједно са Невеном Живић,
сарадницом за прву помоћ и деловање у несрећама су бринули о безбедности
гостију. Гала вече је прошло без интервенција.
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BEOGRAD OPEN – на позив Спортског савеза особа са инвалидитетом
Београда, Црвени крст Стари град имао је свој удео у одржавању Међународног
такмичења за особе са инвалидитетом „Beograd open 2018“. Такмичење у једној
од дисциплина, пикадо, одржано је у ОШ „Драган Ковачевић“ на општини Стари
град, 22 и 23. септембра на ком су обучени волонтери бринули да такмичење
протекне безбедно.
БЕОГРАДСКИ ПОЛУМАРАТОН – други по реду Београдски полумаратон одржан
је 30. септембра у знаку доброчинства и подршке Националном дану давања
(9.октобар) под слоганом „Трка Доброте“. Београдски маратон је позвао Црвени
крст Београда да помогну у санитетском обезбеђивању трке на старту, тј циљу.
Четири обучена волонтера Црвеног крста Стари град су били део тима који је
обезбеђивао ову манифестацију. Уз добру сарадњу са другим организацијама
Црвеног крста, маратон је прошао без већин интервенција.
БЕОГРАД ПЛИВА – 20. новембра, на базенима СЦ „Милан Гале Мушкатировић“
одржано је првенство Града у најпопуларнијој дисциплини када је спорт особа са
инвалидитетом у питању, пливању. Око 80 такмичара са територије Град
Београда, али и гости из Новог Сада бирили су се у 12 категорија за победу.
Организатор првенства је био Спортски савез особа са инвалидитетом
Београда, уз подршку Града Београда преко Секретаријата за спорт и омладину
и Секретаријата за социјалну заштиту. На захтев организатора, Црвени крст
Стари град је обезбедио обучене волонтере да санитетски обезбеђују
манифестацију. Такмичење је прошло без интервенција.
ПРОМОЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ И ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА
„ЈЕВРЕМОВА УЛИЦА – УЛИЦА СУСТРЕТА“ – Јубиларна десета „Јевремова улица сустрета“ одржана је 1. априла кад се обележава Дан општине Стари град
и Цвети. Млади волонтери Црвеног крста Стари град су на Јевремовој улици
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 Службу спасавања на води
Црвеног крста Стари град и пролазницима демонстрирали вештине спасавања,
коришћење спасилачких средстава и позивали заинтересоване да се прикључе
обуци за спасиоце на води. 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 крв.
СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА – „СВУДА ЗА СВАКОГА“ – 8. мај, Светски Дан
Црвеног крста обележен је под слоганом Међународне федерација друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца “Свуда за свакога - Подели оно што те
чини срећним“. На Тргу Републике организован је централни догађај
обележавања Светског дана Црвеног крста. Централној
манифестацији
присуствовало је 11 волонтера Црвеног крста Стари град, који су били на пункту
прве помоћи, спасилаштвна на води, смањење ризика и ублажавање последица
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од елементарних непогода и помогли у постављању свих пунктова на Тргу
Репубике.
МОЈ СУПЕР РАСПУСТ - 2017.године смо почели сарадњу са овом туристичком
организацијом, те смо је наставили и 2018.године. Током зимског распуста, камп
је био организован на Златибору и Дивчибарима, а на кампу је били око 500
ученика основних школа из Београда на Дивчибарима, док је на Златибору било
око 200 ученика. Током летњег распутста волонтери Црвеног крста Стари град
ишли су на три дестинације, Лепенски вир, Дивчибаре и Златибор по 6 дана да
реализују радиницу прве помоћи за малишане. Током боравка на кампу
малишани су имали прилику да у два сусрета са нашим волонтерима науче
основне мере прве помоћи код особе без свести, како поступити са особом која
има крварење и упознавање са санитетским материјалом. На свакој дестинацији
било је око 1000 ученика основних школа из Београда који су боравили у
периоду од 23. јуна до 17.јула у 4 смене од 6 дана. И ове године су малишани
показали велико интересовање на радионицама прве помоћи и веома
задовољни одлазили са кампа..
„ДРУГАРИЈАДА“ - Фондација Новак Ђоковић 6. годину заредом, у склопу својих
хуманитарних годишњих активности, организује пројекат под именом
“Другаријада – камп пријатељства”. Главни циљ пројекта је едукација и
социјализација деце из социјално угрожених општина у оквиру којих Фондација
имплементира своје годишње активности. Кроз различите едукативне и
спортске радионице, специјализоване програме и заједничке активности, деца
имају прилике да стекну нова знања, науче нове вештине, здраве навике, баве
се спортом, и остваре нова познанства и пријатељства. Од 16. до 21. септембра,
Копаоник је посетило више од 129 деце и 18 учитеља из Жагубице, Петровца на
Млави, Прибоја, Свилајнца, Смедеревске Паланке, Крушевца и Прокупља, а
волонтерка Црвеног крста Стари град, Искра Николић била је реализатор
радионица Црвеног крста. Теме које су обрађене на кампу су: прва помоћ код
крварења, реалистички приказ повреда, стања и обољења, мере оживљавања и
пантомима. У реализацији активнсти су помогли и волонтери Црвеног крста
Ужице, Црвеног крста Рума и Црвеног крста Сремска Митровица.
СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ - Ове године, Светски дан прве помоћи је
обележен 8. септембра на Калемегдану, где је било отварање и проглашење
победника државног такмичења у пружању прве помоћи и реалистичког приказа
повреда стања и обољења. На овај дан организације Црвеног крста широм света
настоје да скрену пажњу јавности о значају познавања прве помоћи за појединца
и за друштвену заједницу. Годишње више од 14 милиона људи широм света
научи како да пружи прву помоћ у оквиру организације Црвеног крста. Прва
помоћ је препознатљив симбол организације Црвеног крста и једна од важних
области деловања Црвеног крста у целом свету. На неколико пунктова
пролазници су имали прилике да се опробају у техникама пружања прве помоћи
особи која крвари, особа каја је остала без виталних функица и да се упознају са
АЕД апаратом. На једном од пунктова најмлађи су могли да се упознају са
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поступцима у несрећи код куће кроз макету и разнолике игрице предвиђене за
њихов узраст. С обзиром на то да је Црвени крст Стари град учествовао у
одржавању државног такмичења, на пунктовима Светског дана прве помоћи су
била 2 волонтера као представници наше организације.
СЕМИНАР ЗА ПРЕДАВАЧЕ И ВОЛОНТЕРЕ – У новембру месецу Црвени крст
Стари град, после дуже времена, уз подршку Градске управе Града Београда –
секретаријата за здравство, издвојио је средства за дводневни семинар
предавача и волонтера који се баве програмом прва помоћ.
У периоду од 10. до 11. новембра 2018. године 10 лиценцираних предавача,
укључујући секретара Црвеног крста Стари град, Александра Пантелића и
сарадницу за прву помоћ, Невену Живић, присуствовали су семинару. Нашем
позиву одазвала се Бранка Капетановић, асистент на програму прве помоћи
Црвеног крста Србије, која је упознала лиценциране предаваче прве помоћи о
новом програму предавања односно модулима напредне обуке прве помоћи.
Такође су предавачи могли да изнесу своје мишљење и досадашње искуство
како се показала нова методологија рада коју је Црвени крст Србије осмислио, а
чија примена је почела од јануара 2018. године.
Други термин, 24. и 25. новембар Црвени крст Стари град је искористио је да
окупи најактивније волонтере из области прве помоћи и потенцијалне
предаваче. Семинару је присуствовало 8 волонтера и 5 предавача прве помоћи
Црвеног крста Србије, међу којима и запослени Црвеног крста Стари град. Овај
семинар је био намењен волонтерима/инструкторима који ће држати предавања
у основним и средњим школама од фебруара месеца 2019. године и који ће
припремати екипе за општинско такмичење прве помоћи. Такође циљ овог
семинара био је да се види ко од волонтера испуњава услове и може испред
Црвеног крста Стари град да буде пријављен за лиценцирање предавача
Црвеног крста Србије. Оба семинара су одржана у Ваљеву.

ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА
У току 2018. године чланови подмлатка и омладине наше организације били су
реализатори различитих делатности, пројеката, програма и бројних акција
Црвеног крста Стари град. Омладинска теренска јединица Црвеног крста Стари
град одржала је 51 састанак на којима је присуствовало просечно 30 волонтера.
Током године у раду Омладинске теренске јединице учествовало је 128 активних
младих волонтера. Млади волонтери наше организације учествовали су и у
бројним програмима како наше организације тако и Црвеног крста Београда,
Црвеног крста Србије, Градске општине Стари град, Дома здравља ’’Стари град''
и других институција реализујући следеће акције:
-Светског дана борбе против туберкулозе,
-обележавање 8. маја, Светског дана Црвеног крста,
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-обележавање недеље Црвеног крста,
-’’Трка за срећније детињство’’,
-Међународни турнир у мини баскету,
-Национални дан без дуванског дима,
-дечја недеља,
-безбедност деце у саобраћају,
-“Јевремова улица – улица сусрета”,
-Светски дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога,
-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,
-Међународни дан несталих особа,
-учествовање на сајму књига,
-Учествовање на Сајму књига, Сајму науке и Базару здравља,
-Међународни дан толеранције,
-Међународни дан волонтера,
-Светски дан борбе против глади,
-прикупљање годишње чланарине од грађана и др.
Наши млади волонтери присуствовали су и годишњим скупштинама младих
следећих организација Црвеног крста: Ковин, Загреб, Центар Сарајево, Требиње,
Ново Сарајево, Крагујевац, Нови Сад, Сребреник, Трстеник, Пожега, Кикинда,
Илијаш и Лукавац.
ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СТАРИ ГРАД
Омладина Црвеног крста Стари град организовала је 16. годишњу Скупштину
младих која је одржана у периоду од 14. до 16. децембра 2018. 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: Сребреник, Кикинда, Илијаш, Пожега, Живинице, Косовска Митровица,
Ново Сарајево, Ужице, Нови Сад, Трстеник, Загреб, Ковин, Рума, Ћићевац,
Лукавац, Брчко, Крагујевац, Горњи Милановац, Палилула, Чукарица, Звездара,
Савски венац, Врачар, Раковица и Вождовац. Током тродневне посете, гости су
имали прилике да посете спомен собу Црвеног крста Србије, Војни музеј,
Народни музеј и да уживају у обиласку Београда са својим домаћинима. Поводом
Међународног дана волонтера, првог дана Скупштине организован је округли сто
са циљем да млади волонтери размене искуства и знања из различитих области
деловања Црвеног крста, као и да укратко презентују рад своје организације у
2018. години. Званичан део Скупштине организован је 15. децембра у свечаној
сали Градске општине Стари град на коме су млади волонтери наше
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организације представили свој рад у 2018. години, а самом званичном делу
присуствовало је преко 200 волонтера и гостију.
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. Све до 31. маја 2018. године
програм је реализован уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и уз
координацију Црвеног крста Србије. Током 2018. године овај програм се
реализовао у ОШ ''Драган Ковачевић’’, ОШ ’’Скадарлија’’ и Ортопедској болници
’’Бањица’’ са пет одељења трећег и четвртог разреда, чиме је обухваћено 249
малишана, кроз укупно 72 радионице које су реализовали волонтери наше
организације.
У периоду од 28. до 30. марта 2018. године одржан је Фестивал позоришних
представа у Зрењанину. Фестивалу су присуствовала деца из целе Србије у
чијим школама се реализује програм ’’Промоција хуманих вредности“. Нашу
организацију представљали су ученици трећег разреда ОШ ’’Скадарлија“, а децу
су за ову представу припремали координатор програма Искра Николић и
волонтер, студент Факултета драмских уметности, Бојан Дурутовић. Представа
под називом “Снежана и 7 хуманих патуљака” је оставила добар утисак на све
присутне на фестивалу.
Националној обуци за едукаторе програма, која је одржана од 17. до 20.
септембра 2018. године у одмаралишту Црвеног крста Александровац у
Митровом пољу присутвовале су два наша едукатора у овом програму, а циљ
семинара је била едукација волонтера у раду са мигрантима. На Старом граду
смо током 2018. године реализовали две локалне обуке. Прву обуку смо
реализовали почетком априла, коју је похађало 8 наших волонтера. Друга обука
је одржана 13. и 14. октобра у простојима наше организације, а обуци је
присуствовало 10 волонтера. Обе обуке је реализовала Искра Николић,
координатор програма, заједно са едукованим волонтерима укљученим у
програм.
На позив Црвеног крста Сремска Митровица, 27. и 28. октобра 2018. године,
наша координаторка програма Искра Николић одржала је семинар за нове
едукаторе у оквиру програма „Промоција хуманих вредности“. Такође, на позив
Црвеног крста Коцељева, наше две едукаторке, Мина Живковић и Милена
Костић су реализовале локалну обуку за нове едукаторе.
У оквиру Годишњег мигрантског плана Црвеног крста Србије за 2018. годину, 14
организација Црвеног крста у Србији су одабране да реализују радионице и
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активности на тему промоције хуманих вредности са децом у центрима за азил,
међу којима је и Црвени крст Стари град. Црвени крст Стари град је своје
активности реализовао у Центру за Азил у Крњачи, а током новембра и
децембра смо реализовали 11 радионица и обухваћено је 49 адолесцената. Као
једну од додатних активности, организовали смо и спортски дан. Радионице су
реализоване уз подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и
Црвеног полумесеца.
У оквиру програма реализовали смо и Међународни дан толеранције кроз
радионице реализоване у ОШ ’’Скадарлија’’ и са корисницима удружења
’’Живимо заједно’’.
КВИЗ “ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ’’
Током фебруара месеца 2018. године, свим основним школама на општини
Стари град упућен је допис о планираним активностима у вези са одржавањем
квиза “Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви”. Током
марта и априла, сарадник за подмладак и омладину Црвеног крста Стари град,
Орион Зуровац, обилазио је све основне школе на нашој општини и пружао
подршку просветним радницима у циљу боље припреме својих екипа за
општинско такмичење.
Општинско такмичење квиза ’’Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном
давалаштву“ одржано је 25. априла 2018. године у свечаној сали ОШ ''Драган
Ковачевић''. У организацији квиза поред стручне службе Црвеног крста Стари
град помогла су и четири млада волонтера наше организације. На такмичењу је
учествовало девет екипа четвртих разреда из шест основних школа са наше
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општине. Показали су знање на два теста која су садржала питања о
добровољном давалаштву крви, историјату, знаку, принципима и активностима
Црвеног крста. Прво место је освојила екипа из основне школе ’’Вук Караџић“ .
Након општинског такмичења, наши волонтери и сарадници су помагали
победничкој екипи да се што боље припреми за градско финале квиза које је
одржано 30. маја 2018. године у хотелу ’’Опленац” у Тополи. Финалисти су своја
знања показали на два теста. У конкуренцији 17 екипа, из свих београдских
општина, екипа ОШ “Вук Караџић'' је показала одлично знање и освојила прво
место на градском финалу.
ЛЕТЊА ШКОЛА У БАОШИЋИМА
Црвени крст Србије и ове године
организовао је летњу школу за
малишане који су боравили у
одмаралишту ’’Криста Ђорђевић’’
у Баошићима. Реализатори летње
школе били су млади волонтери
из различитих организација
Црвеног крста. У периоду од 1. до
11. августа 2018. године, летњу
школу реализоавли су волонтери
Црвеног крста Стари град и
Црвеног крста Вождовац. У оквиру летње школе Црвеног крста у Баошићу, наша
волонтерка Искра Николић реализовала је радионице програма “Промоција
хуманих вредности”, Милена Костић, обуку орве помоћи, а Александра Шкундрић
музичку радионицу.
БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Програм борбе против трговине људима смо у 2018. години наставили да
реализујемо кроз рад са ученицима у основним и средњим школама и у овој
години смо одржали рекордан број радионица. Вршњачком едукацијом је током
2018. године обухваћено кроз 93 радионице 1.706 ученика и 28 студената.
Унитас фонд пружио је финансијску подршку едукацијама деце и омладине у
оквиру теме борба против трговине људима у периоду од 1. марта 2018. године
до 28. фебруара 2019. године. Црвени крст Србије вршио је координацију
активности за три организације Црвеног крста (Црвени крст Стари град, Црвени
крст Лозница и Црвени крст Ковин) подржане од стране овог донатора.
Европски дан борбе против трговине људима обележили смо 18. октобра
учешћем на централној манифестацији коју је организовао Црвени крст Београда
у Кнез Михајловој улици. Организован је улични преформанс са циљем да се
пролазницима скрене пажња на овај проблем са којим се друштво сусреће.
Међународни дан Борбе против трговине људима, 30. јул одржали смо на платоу
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испред наше организације, где смо поставили штанд, а наши волонтери су
делили едукативни материјал и подсећали грађане на значај овог датума.
Међународни турнир у мини баскету " Рајко Жижић" оджан је 12. и 13. јануара на
коме је Црвени крст Србије у сарадњи са организацијом Unitas Europe
организовао превентивно едукативне радионице на тему борбе против трговине
људима за сву децу која су учествовала на турниру. Шест наших волонтера је
учествовало у реализацији ове манифестације. На Београдском сајму књига, 25.
октобра, у промоцији програма и његовој презентацији грађанима, на штанду
Црвеног крста Србије, учествовало је двоје наших волонтера.
Током 2018. године, наши волонтери су учествовали на националној обуци за већ
постојеће тренере и едукаторе у циљу упознавања са новим материјалом у овом
програму која се одржала од 1. до 4. марта у Митровом пољу.
Од 3. до 5. децембра, Црвени крст Србије је на Златибору организовао семинар
за запослене и координаторе на овом програму, на коме су присуствовали
секретар наше организације Александар Пантелић и сарадник Орион Зуровац.
На међународној обуци нових едукатора у програму Борбе против трговине
људима одржаној у Загребу од 3. до 7. априла, као тренер је ишла наша
волонтерка Мина Живковић.
Локалну обуку за нове едукаторе смо реализовали 3. и 4. новембра. Помоћ у
реализацији обуке су нам пружили тренери у овом програму из Црвеног крста
Ириг и Црвеног крста Лозница, а обуку је успешно завршило 15 волонтера, који
ће наставити да реализују радионице у оквиру овог програма у следећем
периоду.
На позив колега из Црвеног крста Палилула, тренери наше организације Уна
Брекић и Слађана Матијевић су 21. и 22. априла биле део тима који је
реализовао локалну обуку за нове едукаторе у овом програму. Наш тренер Мина
Живковић је 28. и 29. априла помогла у реализацији локалне обуке Црвеног
крста Сремске Митровице. Црвени крст Суботице је одржао локалну обуку у
периоду од 16. до 18. новембра, а наш тренер Слађана Матијевић је помагала у
реализацији обуке.
Ове године смо реализовали и предавања на факултетима, где су наши
волонтери одржали едукативна предавања на Правном факултету, на
Филозофском факултету и на Факултету Политичких наука.
ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
Трку за срећније детињство, Црвени крст Стари град организовао је 19. октобра
2018. године у дворишту Основне школе ’’Михаило Петровић Алас’’. На трци је
било преко 350 учесника, а укупно је продато 219 стартних бројева. Цена
стартног броја је била 50,00 динара, а средства прикупљена од продаје су
уложена за покриће трошкова трке (стартни бројеви, плакати и дипломе), док је
остатак од 9.000 динара према Одлуци Уоравног одбора Црвеног крста Стари
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град утрошен за набавку средстава за личну хигијену за помоћ девојчици са
Старог града која живи сама у веома лошим условима.
Најбржим тркачима су уручене дипломе у различитим категоријама. Поред
трчања, организовали смо као додатну активност за све оне који су чекали
почетак трке у својој категорији четири забавно-едукативна пункта на којима су
млади могли да увежбавају технике прве помоћи, да се надмећу у бацању
прстенова, уче о деловању у несрећама и да се забаве играјући тенис. У
реализацији ове активности учествовало је 14 младих волонтера.
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 друге недеље септембра месеца 2018. године.
Наши волонтери су дежурали током два дана на раскрсници испред ОШ
“Скадарлија” где су малишане учили како да на правилан и безбедан начин
пређу преко улице поштујући саобраћајну сигнализацију. Свим ђацима смо
делили и распореде часова, који садрже и нека основна правила којих би сви
учесници у саобраћају требали да се придржавају. Овом активности је
обухваћено око 150 деце првог и другог разреда. Током исте недеље,
реализовали смо и предавања за ученике првог и другог разреда.
КАЛЕНДАРСКЕ АКТИВНОСТИ
Од календарских активности у претходној години посебно би издвојили
обележавање 10. јубиларне манифестације ’’Јевремова улица - улица сусрета’’.
Поводом славе општине Стари град, Цвети, организује се ова манифестација
која за циљ има промоцију удружења и организација на Старом граду и њихово
приближавање суграђанима. Наш штанд је као и увек био међу посећенијима,
посебно за децу, а у реализацији активности је учестовало више од 20 наших
волонтера, који су промовисали едукативно-забавне активности.
Светски дан Црвеног крста, 8. мај, обележили смо учешћем на централној
манифестацији коју је организавао Црвени крст Србије на Тргу републике, где је
велики број наших волонтера представљао програмске активности Црвеног
крста грађанима.
На дечијем фестивалу, одржаном у октобру месецу у холу ’’Комбанк дворане’’,
троје наших волонтера је деци представљало активности из програма ’’Смањење
ризика од елементарних непогода и других опасности’’, као и из програма прва
помоћ.
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ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
У оквиру деловања у несрећама током 2018. године реализоване су различите
активноти:
• Учешће у раду општинсог штаба за ванредне ситуације
• Обучавање кадрова
• Учешће на различитим манифестацијама
• Помоћ Црвеном крсту Београда и Србије у оквиру овe делатности
• Санитетска обезбеђивања
• Превентивно деловање и едукација деце и грађана
ПРОГРАМ „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА И ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
Црвени крст Стари град је наставио са реалозацијом овог програма који је
започет крајем 2016.године. Директни корисници програма су деца трећег
разреда основних школа, а индиректни корисницу су њихови родитељи,
просветни радници и волонтери Црвеног крста.
Црвени крст Стари град је програм реализовао у ОШ „Скадарлија“ и ОШ „Краљ
Петра Први“ где су обухваћена сва три одељења трећег разреда, тј. 55 ученика
трећег разреда ОШ „Скадарлија“ и 82 ученика трећег разреда ОШ „Краљ Петар
Први“. Програм је реализован уз подршку Градске управе Града Београда –
Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координације односа са грађанима. Након пленарног предавања ученици су
распоређени на 4 унапред постављена пункта. Време задржавања ученика на
сваком пункту било је 15 минута. На сваком пункту били су волонтери/едукатори
Црвеног крста Стари град који су едуковали ученике о основним мерама
самозаштите и смањења ризика, односно ублажавања последица код:
климатских промена и зашитите животне средине, пожара, поплава и
земљотреса. Ученици су показали велико интересовање када је реч о овом
програму, као и њихови учитељи. На обострано задовољство наставићемо и
следеће године са реализацијом овог програма.
У периоду од 28. до 30. августа 2018. године одржана је обука за нове едукаторе
из програма „Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других
опасности у локалној заједници“. Обука је одржана у Митровом Пољу, а
организатор обуке био је Црвени крст Београда, а Црвени крст Стари град на
обуци је имао 3 полазника и 1 реализатора.
СИГУРНИЈЕ ШКОЛЕ – ОТПОРНИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Једна од шест организација Црвеног крста која је била реализатор овог пројекта
је и Црвени крст Стари град. У периоду од три месеца (април, мај, јун) Црвени
крст Стари град реализовао је пројекат „Сигурније школе-отпорније заједнице“.
Пројекат је подржан од стране Канадског Црвеног крста, Аустријског Црвеног
крста и Међународне федерација друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца.
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Програм је реализован у ОШ „Дринка Павловић“ и у ОШ „Михаило Петровић
Алас“, где су обухваћени сви разреди обе школе. План реализације овог
програма подразумевао је да сви ученици прођу прво кроз предавање „Позив
хитним службама, породични план евакуације и комуникације“ након чега су се
са својим учитељима вратили у учионцие где им је објашњено како се врши
евакуација из њихове учионице. Након краћег упућивања, заједно са
волонтерима и едукаторима Црвеног крста Стари град и својим учитељима/
наставницима уследило је евакуисање и скупљање на зборном месту школе које
је предвиђено по плану евакуација који школа већ поседује.
У ОШ „Дринка Павловић“ је одржана вежба евакуације свих ученика из школе у
истом дану у истом тренутку. Цела евакуација је трајала око 5 минута када су се
сви ученици нашли на зборном месту школе, у школском дворишту.
Крајем јуна месеца у склопу програма одржано је школско такмичење у ОШ
„Михаило Петровић Алас“ за ученике трећег разреда који су показали своје
знање на у заштити животне средине, поступању у случају пожара и поплава,
позив хитним службама и безбедност на купалишту. Такмичила су се три
одељења, свака екипа је чинила по 10 чланова. Свим ученицима који су
учествовали на такмичењу, уручени су пехари и захвалнице од стране секретара
Црвеног крста Стари град.
УЧЕШЋЕ НА ВЕЖБАМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Чланови јединице за деловање у несрећама пружили су помоћ и приликом
санитетских дежурстава на различитим манифестацијама током 2018. године у
којима је учествовао Црвени крст Стари град, попут: београдског маратона, fish
fest-а, трке града Београда, гитаријада у Зајечару и др.
ДРИНСКА РЕГАТА - Дринска регата за особе са инвалидитетом под називом
„Дрина нас спаја“ одржана је 27. и 28. јула 2018. године, на делу реке од општине
Љубовија до Рајске плаже (општина Братунац). На регати су били присутни наши
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најуспешнији параолимпијци, као и учесници из Хрватске, Македоније, Босне и
Херцеговине, Републике Српске, Шведске, Грчке, Русије и свих градова Србије
(особе са инвалидитетом и њихови пратиоци). Организатори ове регате су
Спортско рекреативно Удружење особа са инвалидитетом „Све је могуће” у
сарадњи са Општином Љубовија, Општином Братунац, Етно селом Врхпоље, ТВ
Студио Б, Туристичким организацијама Љубовија и Братунац, Рафтинг клубом
„Дринска регата“, Српским спасилачким тимом и Српско-руским хуманитарним
центром из Ниша и Националним тимом Црвеног крста Србије за деловање у
несрећама. На позив Црвеног крста Србије 6 спасиоца Службе спашавања на
води Црвеног крста Стари град су бринули о безбедности учесника регате и
помогало учесницима да безбедно уђу и изађу из пловила. Регата је протекла
успешно без интервенција.
ТРЕНИНГ НАЦИОНАЛНОГ ТИМА – Црвени крст Србије је у периоду од 20. до 23.
септембра организовао припремну вежбу за чланове Националних тимова
Црвеног крста Србије за деловање у несрећама у чијем саставу су мобилно–
технички тим (МТТ), тим за спасавање, евакуацију и збрињавање у случају
поплава (СЕП), тим за претрагу и спасавање у екстремним зимским условима
(ЕЗУ) и тим прве помоћи (ПП). Вежба је реализована у Одмаралишту Црвеног
крста Александровац у Митровом пољу и на делу језера Ћелије у околини Бруса.
Циљ вежбе био је унапређивање сарадње, комуникације и координације између
тимпова у случају ванредне ситуације проузроковане елементарним непогодама.
Црвени крст Стари град на овој вежби је имао своје представнике, Ивана
Јовановића координатор Службе спашавања на води Црвеног крста Стари град
и Николу Кокановића.
ВЕЖБА ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА SAREX 39-18 – Црвени крст Србије
учествовао је у вежби трагања и спасавања SAREX 39-18 у сарадњи са
Директоратом цивилног ваздухопловства, Министарством Одбране Републике
Србије, Министарством Унутрашњих полсова Републике Србије, Министарством
Здравља Републике Србије, Контролом летења Србије и Црне Горе и Горском
службом спасавања Србије. Вежба је одржана 27. септембра у Кучеву, са циљем
оцењивања функционисања Спасилачко координационог центра и субјеката
ангажованих у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном
ваздухопловству, кроз сагледавања начина организације и функционисања
система узбуњивања, начина ангажовања и рада спасилачих јединица за
трагање и спасавање. Чланови Националног тима Црвеног крста Србије били су
ангажовани, међу њима су били и представници Црвеног крста Стари град, Рајко
Аксентић, Стефан Невистић и Невена Живић, сарадник за прву помоћ и
деловање у несрећама.
МЕЂУНАРОДНА ВЕЖБА У МАЂАРСКОЈ – У периоду од 27. до 30. септембра
2018. године, Црвени крст Србије је учествовао на Теренској вежби хитног
одговора на непосредне последице поплава и прекограничне подршке суседних
националних друштава Црвеног крста у хитној фази одговора на несреће у
Дунаујварошу у Мађарској. Поред Црвеног крста Србије и организатора вежбе
Црвеног крста Мађарске, вежби су присуствовала национална друштва Црвеног
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крста из Словачке, Украјне, Пољске, Хрватске и Босне и Херцеговине. Испред
Црвеног крста Србије, Црвени крст Стари град су представљали волонтери,
чланови Националног тима за евакуацију и спашавање у случају поплава, Иван
Јовановић и Милица Костић. Задаци које су обављали чланови Националног
тима Црвеног крста Србије су евакуација становништва погођеног поплавама,
транспорт хуманитарне помоћи воденим путем, превоз чланова међународних
тимова на место несреће и координација рада и функционисање тимова на
месту несреће.
ПОКАЗНА ВЕЖБА САЈАМ 112 – У периоду од 2. до 5. октобра одржан је
Међунаровни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и
безбедности и здравља на раду – 112 EXPO, који се бави проценом и
управљањем ризицима у ванредним ситуацијама и у области безбедности и
здравља на раду. Црвени крст Стари град је учествовао на представљању
програма „Смањења ризика и ублажавање последица од елементарних непогода
и других опасности“, прве помоћи и деловања у несрећама као и спасилаштва на
води. Такође, чланови Националног тима Црвеног крста Србије учествовали су
на вежби заштите и спасавања која је организована при отватрању такмичења,
где је симулирана вежба вађења повређених из рушевине, транспорт
повређењног до тријажног шатора и пружање прве помоћи. На вежби су
учествовали Кристина Недељковић, Стефан Невистић и Невена Живић,
сарадник Црвеног крста Стари град заједно са волонтерима, члановима
Националног тима Црвеног крста Србије из других организација.
ВЕЖБА „СРБИЈА 2018“ – ''СРБИЈА 2018'' је цивилна вежба која пружа шансу за
увежбавање међународне сарадње и јачање способности тимова из различитих
држава да провежбају операције уклањања последица ванредних ситуација.
Вежба је одржана на подручју Младеновца и Аранђеловца од 8. до 11. октобра,
на којој је Црвени крст Србије учествовао. Били су ангажовани сви Национални
тимови Црвеног крста Србије, а из Црвеног крста Стари град били су Иван
Јовановић, Рајко Аксентић, Стефан Невистић и Невена Живић.
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ВОЈНИ ПИРОТЕХНИЧАР – У сарадњи са Гардом Војске Србије и ДВД ''Стари
град'' одржано је предавање о употреби пиротехничких средстава (петарди,
ватромета, бакљи итд.). Представници ВС су ученицима ОШ „Скадарлија“ (18.
децембра) и ОШ „Браћа Барух“ (24. децедмбра)
одржали предавање о
правилном начину употребе пиротехнике у свакодневном животу и презентовали
какве последице могу бити услед неадекватне употребе. Веома сликовито и
примерено узрасту шестог, седмог и осмог разреда указано је на законске
последице услед употребе петарди и сличних средстава и направа. Ватрогасци
су прикахзали како се користе средствца за гашење пожара и како спречити да
се ватра шири као и како се безбедно евакуисати из простроје/места где је
настао пожар. Улога Црвеног крста Стари град била је да покаже технике
збрињавања рана које могу настати услед неадекватног коришћења
пиротехничких средстава. Кроз симулацију повреда, волонтери су нашминкали
опекотине трећег степена и ампутацију два прста, секретар Црвеног крста Стари
град, Александар Пантелић и сарадница за прву помоћ Црвеног крста Стари
град, Невена Живић, приказали су збрињавање истих. Предавање је било врло
корисно с обзиром на то да је одржано крајем године пред наступајуће
новогодишње празнике.
ОБУКА ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ ТИМА ЗА ЕКСТРЕМНЕ ЗИМСКЕ УСЛОВЕ – У
периоду од 15. до 18. мартa 2018. године Црвени крст Србије је организовао
наставак обуке Националог тима за екстремне зимске услове. Обука се одржала
у одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом Пољу. Oбуци je
присуствовало 7 волонтера Црвеног крста Стари град, као и Орион Зуровац
координатор за подмладак и омладину и добровољно давалаштво крви.
ТТX ОБУКА – Црвени крст Србије организовао је дводневни скуп за секретаре и
стручне сараднике, 28. и 29. марта на коме су учествовале организације Црвени
крст Београда, Црвени крст Палилула, Црвени крст Обрановац и Црвени крст
Стари град (сарадница Невена Живић). Скуп је био намењен организацијама које
су највише биле ангажоване током мигрантске операције, а анализирала су се
стечена искуства, добре праксе, сумилирале су се одређене ситуације и
спровеле командно-симулационе вежбе за столом. Циљ дводневног рада био је и
унапређење правила и процедура за ефикаснији одговор за несреће, као и
припреме за евентуални поновни непланирани масови прилив миграната.
ОБУКА ЈЕДИНИЦЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА - Почетком 2018. године
настављена је локална обука за јединицУ за деловање у несрећама Црвеног
крста Стари град. Обука је одржана у фебруару месецу на којој су волонтери
имали прилику да се упознају са техникама прве помоћи у реалним ситуацијама.
Волонтери су имали четири сусрета, 3. и 4. фебруара су прошли кроз теоретски
део обуке који је обухватао: упознавање са средствима за пружање прве помоћи,
приступ особи без свести, мере оживљавања, крварења и ране, психосоцијална
подршка повређеној особи, повреде коштано-зглобног система, нагло настале
болести и стања.
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Након сваке теме приказане су практично технике прве помоћи које су
провежбавали сви полазници обуке. У следећем термину обуке 25 и 26.
фебруара, волонтери су обновили градиво које је са њима обрађено, након чега
су увежбаване технике прве помоћи. Кроз различите ситуације, са којима се могу
сусрести на манифестацијама које чланови јединице за деловање у несрећама
Црвеног крста Стари град обезбеђују као што су маратони, концерти, такмичења
и др.
Реализатори ове обуке били су лиценцирани предавачи прве помоћи и чланови
јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Стари град.
РАДНО ЕДУКАТИВНИ САСТАНАК СЕКРЕТАРА - Овај састанак одржан је 13.
децембра у Црвеном крст Србије на тему: “Нови системски закон и припреме и
одговор на несреће“ Састанку је присуствовао секретар Црвеног крста Стари
град, Александрар Пантелић, а циљ састанка био је да се кроз интерактиван
рад пренесу основне одредбе новог системског закона о ванредним ситуацијама
који је ступио на снагу 23. новембра 2018. године.
ОБУКА ЗА ИНСТРУКТОРЕ ДЕЛОВАЊА У НЕСРЕЋАМА – Чланови јединице за
деловање у несрећама Црвеног крста Стари град, на позив Црвеног крста Србије
реализовали су обуку за нове чланове јединице за деловање у несрећама од 9.
до 11. фебруара 2018. године у Дивљанама и Митровом Пољу. На овој обуци
присуствовале су Милица Јокић, Слађана Матијевић, Ђорђе Плазинић волонтери
Црвеног крста Стари град којима је ова обука био менторски део како би
завршили започету обуку за инструкторе за деловање у несрећама Црвеног
крста Стари град. Ментори били Иван Јовановић, из Црвеног крста Стари град и
други инструктори за деловање у несрећама Црвено крста Србије.

СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ
У оквиру овог програма, а захваљујући ангажовању чланова службе спашавања
на води Црвени крст Стари град је током 2018. године успео да реализује
програмске задатке и циљеве. Рад у оквиру овог програма подразумевао је:
•
•
•
•
•

обучавање и едукацију спасиоца на води
обезбеђивање плаже одмаралишта Црвеног крста Србије
обезбеђивање манифестација на води
превентивно деловање у оквиру програма „купајмо се безбедно“
редовни састанци

ОБУЧАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА СПАСИОЦА НА ВОДИ
Током 2018. године, инструктори спасилаштва на води реализовали су четири
обуке за нове спасиоце. На обукама је укупно учествовало 29 кандидата, док је
звање спасиоца приправника стекло њих 26. У 2018. години Црвени крст Стари
град реализовало је шест реобука за већ постојеће спасиоце на води, 41
спасилац је обновио своје звање.
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Oбуке у 2018. години

Место одржавања
обуке

Број
кандидата
који су
учествовали
на обуци

Период
реализације

Број
спасиоца
који су
стекли звање
приправник

16.-22. април

11

11

Брус

17.-23. јун

7

7

Пожаревац

18.-24. јун

9

7

Коцељева

16.-21. јул

6

3

Ваљево

УКУПНО

33

28

Реобуке у 2018. години

Место одржавања
обуке

Број
кандидата
који су
учествовали
на реобуци

Период
реализације

Број
спасиоца
који су
обновили
лиценцу

Београд*

12.-15. април

8

8

Београд

12.-15. април

7

7

Београд

18.-21. април

5

5

Ваљево

16.-22. април

5

5

21.-23. јун

12

12

28. јун-19. јул

4

4

Брус
Осечина
УКУПНО

41

41

*спасилац на води сребро
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КУПАЛИШТА
Током летње сезоне 2018. године наши спасиоци у сарадањи са спасиоцима из
Црвеног крста Војводине су обезбеђивали плажу одмаралишта Црвеног крста
Србије „Крста Ђорђевић у Баошићима у четири смене. У периоду од 18. јуна до
31. августа у свакој смени су била 2 спасиоца која су бринула за безбедност
купача, 1 спасилац из Црвеног крста Војводина и 1 спасилац из наше Службе
спашавања. Захваљујући добром превентивном раду спасиоца, забележено је
свега 15 интервенција за цео период обезбеђивања плаже, док озбиљнијих
интервенција није било.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ВОДИ
Чланови службе спашавања Црвеног крста Стари град су на позив Црвеног крста
Палилуле помогли у обезеђивању међународне спортско рекреативне
туристичке кајак, кану и веслачке регате. Спасиоци су били подељени у тимове
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у два чамца и били су задужени за учеснике регате током упловљавања и
испловљавања са Аде Хује.
Регату су обезбеђивали током 1. и 2. августа, а укупно је било ангажовано
четири спасиоца који су били на дужности укупно 52 часа. Чланови службе
спашавања на води Црвеног крста Стари град су професионално одрадили свој
део посла, па је манифестација протекла без интервенција.
САЈАМ - 112 EXPO
Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и
безбедности и здравља на раду – 112 EXPO, бави се проценом и управљањем
ризицима у ванредним ситуацијама и у области здравља на раду. Црвени крст
Србије представио је активности и области прве помоћи и деловања у
несрећама. Девет спасиоца Службе спашавања Црвеног крста Стари град је
учествовало у реализацији превентивног деловања при поплавама и
безбедности на води и у пловилима.
САЈАМ СПОРТА
У организацији Министарства омладине и спорта Републике Србије у сарадњи са
Спортским савезом Србије одржан је 7. међународни Сајам спорта „Пут до
успеха“ у приоду од 23. до 25. новембра 2018. године. Црвени крст Србије као
надлежни Национални грански спортски савез за спасилаштво на води
(lifesaving) представио је дисциплине из lifesaving такмичања.
Током ова три дана спасиоци референтних центара Црвеног крста Србије,
Црвени крст Војводине и Црвени крст Стари град, представили су и остале
активности које реализује Црвени крст Србије у области спасилаштва на води
као што су: упознавање са безбедности на купалишту и води, технике оживљавања и
спасавања, такмичаерске технике у спасилаштву на води. На овој манифестацији је
учествовало 10 спасиоца Службе спашавања Црвеног крста Стари град.
Спортски савез Србије, уз подршку Министарства омладине и спорта, тринаести
пут по реду организовао је Национални семинар за стручно усавршавање
спортских радника у систему спорта Републике Србије. Семинар је одржан у
суботу 24. новембра, а испред Црвеног крста Србије семинару су присуствовали
спасиоци Службе спашавања Црвеног крста Стари град Вера Радојевић и
Никола Гачић.
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
12. Фестивал науке, највећа манифестација у области промоције науке и
образовања одржан је на Београдском сајму од 29. новембра до 2. децембра
2018. године са темом „Земља будућности“. На фестивалу је учествовало више
од 60 научних и образовних институција, удружења и појединаца из Србије и
иностранства. Црвени крст Стари град је имао учешће у представљању
Спасилаштва на води, тј Безбедности на купалишту. Шест спасиоца Службе
спашавања на води Црвеног крста Стари град је било на штанду Црвеног крста и
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пружило посетиоцима основне информације како се понашати на купалишту,
пловилима, како користити спасилачку опрему и др.
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ
У овиру пројекта „Купајмо се безбедно“ чланови службе спашавања на води
информисали су 192 ученика основних и средњих школа на Старом граду.
Ученици су током марта и априла месеца, али и на почетку нове школске године
у октобру и новембру имали прилику да слушају о безбедном понашању на
купалиштима. Такође су током ових превентивних предавања млади могли 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.
ILSЕ КОНФЕРЕНЦИЈА – у периоду од 9-10. марта 2018. године у Београду
одржан је годишњи састанак Борда директора и Комисија ILSE – Међународног
гранског спортског савеза за спасилаштво на води/lifesaving за Европу. Домаћин
овог скупа био је Црвени крст Србије, који је у својству Националног гранског
спортског савеза за Lifesaving члан Међународног гранског спорстског савеза за
спасилаштво на води за Европу од 1998. године. Отварање састанка и
представљање европских спасилачких асицијација одржано је у Хотелу „Палас“,
где је учествовало 68 учесника из 23 европске земље. У једној од радионица на
састанку излагање је одржао и Орион Зуровац, запослен у Црвеном крсту Стари
град, али и члан Службе спашавања на води Црвеног крста Стари град, док је
шест спасиоца на води помогло у реализацији овог скупа.
Служба спашавања на води Црвеног крста Стари град је у 2018.години одржала
10 редовних састанака.

ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ПОКРЕТУ
ЦРВЕНОГ КРСТА
Црвени крст Стари град је током 2018. године континуирано спроводио и
реализовао програм ширења знања о Међународном покрету Црвеног крста и
међународном хуманитарном праву. Упознавање са организацијом Црвеног крста
запослени и 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 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.
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Светски дан Црвеног крста 8. мај, је под слоганом Међународне федерација
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца “Свуда за свакога - Подели оно
што те чини срећним“. На Тргу Републике организован је централни догађај
обележавања Светског дана Црвеног крста. Волонтери Црвеног крста су
приказали деловање Црвеног крста у несрећама, рад на мотивацији
добровољних давалаца крви, обуку из прве помоћи, рад Службе тражења,
смањење ризика од последица елементарних непогода и других опосности,
програм промоције хуманих вредности, програм бриге о старима, борбу против
трговине људима и друге активности Црвеног крста Србије. На инфо пулту
грађани су могли да се информишу о историјату и активностима најстарије
хуманитарне организације у земљи. Црвени крст Србије је најстарија
хуманитарна организација у земљи која ове године обележава 142 годину
постојања и рада у Републици Србији. Кроз своје различите програме помоћи и
едукације Црвени крст у Србији годишње успева да допре до преко 2 милиона
људи. Своје програме Црвени крст Србије рализује захваљујући ангажовању
68.000 волонтера и 750 професионалаца. Светски дан Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, 8. мај рођендан је оснивача Црвеног крста Анри Динана. Сваке
године организације Црвеног крста и Црвеног полумесеца организују бројне
активности како би истакли јединствену улогу Покрета Црвеног крста и Црвеног
полумесеца у својим земљама.
У оквиру недеље Црвеног крста у периоду од 8. до 15. маја Црвени крст Стари
град организовао је различите догађаје: дружење волонтера, општинско
такмичење 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. Други квиз за омладинце организован је 14. децембра у
просторијама Црвеног крста Стари град. Своје знање о Међународном покрету
Црвеног крста и Црвеног полумесеца покатали су поред наших волонтера и
волонтери других организација који су били гости нашим волонтерима на
годишњој Скупштини.
Секретар Црвеног крста Стари град организовао је предавање о упознавању
организације Црвеног крста и добровољном давалаштву крви за запослене
компаније Е-фронт током августа месеца. На семинару за волонтере наше
организације који је организован током јула месеца, волонтери су се 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.
Шест волонтера Црвеног крста Стари град у априлу месецу учествовало је на
Међународној војној вежби ''Викинг 2018'' коју је Војска Србије организовала у
Генералштабу. Циљ ових вежби јесте увежбавање цивилно-војне сарадње,
односно деловања Црвеног крста у складу са женевским конвенцијама у случају
сукоба на одређеној територији. Наши представници одлично су се снашли у
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симулираним ситуацијама у којима су требали да преговарају са странама у
сукобу, да допремају хуманитарну помоћ угроженом становништву поштујући
правила међународног хуманитарног права. На позив Црвеног крста Србије,
секретар Црвеног крста Стари град је два пута током 2018. године учествовао на
скуповима који су за циљ имали стандардизацију материјала у оквиру ширења
знања о Црвеном крсту и Међународном покрету.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Током 2018. 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.
Друштво Црвеног крижа Ријека ове године упутило је позив представницима
Црвеног крста Стари град поводом организовања хуманитарног фудбалског
турнира. С обзиром да је турнир организован током летњих месеци нисмо били у
могућности да се одазовемо позиву, те смо се љубазно захвалили на позиву и
изразили наду да ћемо бити у прилици да се сусретнемо у 2019. години. Током
2019. 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. Наши млади волонтери боравили су на Скупштинама младих следећих
организација Црвеног крста: Загреб, Сарајево – центар, Ново Сарајево, Требиње,
Сребреник и Илијаш.

ИНФОРМИСАЊЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
Црвени крст Стари град је током 2018. године редовно извештавао јавност о
планираним акцијама и спроведеним активностима. Јавност је информисана
путем веб сајта организације, друштвених мрежа, медија. У 2018. години, веб
сајт Црвеног крста Стари град (www.crvenikrststarigrad.org.rs) је 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 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 износио је 17.356, остваривши 24.124
посета сајту.
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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 2018. године
пораст фанова и то са 2.690 колико је имала почетком године на 2.787 на крају
године. Путем ове странице грађани су обавештавани о планираним акцијама,
обукама и 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 и
Светског дана прве помоћи. Реализоване су и кампање
Црвеног крста Београда поводом недеље солидарности и акције ’’Један пакетић
много љубави’’. Такође, спроведене су и комерцијалне кампање поводом обука
за спасиоце на води и акција добровољног давања крви. Број пратилаца на
twitter профилу наше организације (www.twitter.com/CK_Starigrad) остао је готово
непромењен и износи 1.390. Твитовањем на профилу су преношене информације
о акцијама добровољног давања крви, терминима обуке за спасиоце на води 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 забележо је процентуално повећање броја пратилаца. На почетку
2018. године, профил је пратило 713 корисника, а на крају године тај број је
достигао 995, што имплицира да се број пратилаца увећао за 40%. На instagram
профилу постоване су слике са различитих активности и вршене најаве
различитих акција. Неке од активности преношене су уживо.
Рад наше организације током протекле године пратили су и медији, штампани и
електронски. У новинским и медијским чланцима највише пажње поклоњено је
пројекту који смо реализовали заједно са Црвеним крстом Палилула, саветима
за пружање прве помоћи, као и вестима којима су грађани упозоравани на лажне
хуманитарце који су скупљали на Старом граду хуманитарне прилоге од грађана.
Рад наше организације био је пропраћен и на сајту Градске општине Стари град,
а пре свега вести су се односили на акције доборовољног давања крви. О раду
наше организације укупно је емитовано преко 24 минута прилога у електронском
медијима.
Сараднике, партнере и више нивое организовања Црвени крст Стари град
обавештавао је о реализованим активностима и путем електронских билтена. За
потребе обележавања Међународног дана волонтера и годишњу Скупштину
Омладине Црвеног крста Стари град снимљен је филм о реализованим
активностима наше организације током 2018. године. Филм је презентован у
свечаној сали Градске општине Стари град.
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Током 2018. 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.
На позив Црвеног крста Србије, 30. августа, наши волонтери пружили су
подршку у реализацији Међународног дана несталих особа, који је организован у
Скупштини града Београда.

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
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