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Реч председника Црвеног 
крста Крагујевца

И сада, након 135 година постојања 
и рада, Црвени крст у Крагујевцу 
нема дилему: “Како и куда даље?“. 

Свесни смо чињенице да је вре-
ме у којем живимо доста тешко, 
да је све некако предодређено ро-
ком трајања и да се озбиљна свет-
ска економска криза, нажалост, 
рефлектује на све слојеве друшт-
ва и све аспекте друштвеног живо-
та. Упркос томе, вођен доминант-

ним мотивима и искреном жељом, наставиће 
крагујевачки Црвени крст да са својим волонтери-
ма и стручнима сарадницима помаже изградњу 
хуманијег друштва.

Постоје људи за које су хуманост и љубав према 
човеку императиви, људи којима тешка времена 
нису „прогутала“ хуманост, а нама припада веома 
важна улога да ту њихову љубав правилно усме-
римо.

Наши планови за будућност везани су за 
одупирање глобалном захтеву за  губљење 
људскости. У интересу наших сиромашних, старих 
и болесних суграђана, радићемо са жељом да про-
будимо плејаду оних који само одмахују главом и 
променимо актуелни концепт друштвене одго-
ворности у коме су анонимне донације постале за-
старели модел хуманости.

Наши волонтери, активисти и сарадници нису и 
неће пропустити ниједну прилику да одговоре до-
бротом и зато смо заједно одлучни у намери да 
не дозволимо да хуманост постане уносан посао.

Наша је мисија да будемо спремни за помоћ угро-
женима и онима који су на мети олуја, земљотреса, 
поплава, моралних и територијалних ратишта у 
којима расте број жртава и падају последњи беде-
ми људскости.

У жељи да се то никада не догоди, ми ћемо и даље, 
са огромном вољом, љубављу и преданошћу, ре-
ализовати своје програме и тиме давати свој до-
принос развоју здравог, хуманог и солидарног 
друштва, јер:

„ЉУДИ ЈЕ МНОГО, АЛИ ЧОВЕК ЈЕ РЕДАК.“

С посебним поштовањем,
Ваш председник

Штампање Билтена помогнуто jе кроз Проjекат 
“Задржимо их код куће”, коjи спроводи Удружење 
грађана “Снага приjaтељства” - Amity, а финансираjу 
AgroInvest, World Vision и Аустриjска агенциjа за 
развоj.

Прим. Др. Стеван 
Китанић

Издавач
Црвени крст Крагујевац

За издавача
Невенка Богдановић

Главни и одговорни уредник
Др Љубиша Милојевић

Издавачки одбор
Др Љубиша Милојевић, 

председник, Прим. Др 
Стеван Китанић, Мр Живана 

Гавриловић, Катарина 
Мировић, Милка Игњатовић, 

Милица Спасенић, Радмила 
Милановић, Милош Ђоровић, 

Момчило Ђукић, Предраг 
Илић, Слободан Којић 

Графички дизајн
Никола Богдановић 

Лектор
Марица Патрногић

Штампа
Штампарија ”DEXIN”, 

Београд

Тираж
500 комада

Адеса редакције
Ул. Светозара Марковића 

бр.7, 
34 000 Крагујевац, Србија

Тел.+381 34 332-617, 331-
737

e-mail: kontakt@ckkg.org.rs

ISSN 2217-7655 

Бесплатан примерак

САДРЖАЈ

Реч председника.........................2
Реч уредника...............................3
Како је све почело.......................4
Пут којим иде Црвени крст.........5
Други о нама.............................38
Новинари, волонтери,
промотери.................................43



3135година

Реч уредника и председника 
организационог одбора 
обележавања 135 година 
Црвеног крста Крагујевца

Ето, догоди нам се велика 
пријатност да, у ГОДИНИ 
ВОЛОНТЕРА, достојанствено, 
а опет скромно, сходно еко-
номској ситуацији у којој жи-
вимо, ОБЕЛЕЖАВАМО 135 
ГОДИНА постојаног деловања 
ЦРВЕНОГ КРСТА КРАГУЈЕВАЦ, 
спроводећи све своје акти-
вности у пуном сагласју са 
НАЦИОНАЛНИМ ДРУШТВОМ 

(чији смо најстарији члан) и поштујући 
све основне принципе МЕЂУНАРОДНОГ 
ЦРВЕНОГ КРСТА.

При прослави прошлог јубилеја, капитал-
ним делом ”130 година Црвеног крста 
Крагујевца”, изнети су главни правци њего-
вог деловања, овековечени његови оснива-
чи, забележена бројна доброчинства, изне-
та захвалност многих корисника њихових ус-
луга, доказана крупна МИСИЈА и сагледана 
ВИЗИЈА његове даље усмерености.

С поносом можемо констатовати, да смо, и у 
ових ПЕТ ГОДИНА, у значајно измењеним ус-
ловима рада, испунили све пројектоване за-
датке и, захваљујући и модерној технологији 
комуникација - компјутерима и интернету, уз 
добру потпору класичних медија, унапреди-
ли свој рад у свим областима наше, пре све-
га хумане делатности, који је валоризован 
задовољством оних којима је намењен, ал’ 
и посебним признањима релевантних чини-
лаца.

С тога, оцењујемо, као неопходност укљу-
чивања у нашу доброчинитељску делат-
ност, једног гласила, које би било намењено 
пре свега нашим бројним члановима ради 
повећања транспарентности рада, у циљу 
афирмације широког црвенокрсташког анга-
жовања, кроз усвојене програме бројних 
комисија: здравствено-васпитне, прве помо-
ћи, давалаца крви, …

ЧАСОПИС ЦРВЕНОГ КРСТА КРАГУЈЕВЦА, у 
овом првом броју, посвећен је обележавању 
ове наше важне ГОДИШЊИЦЕ. Њиме 
се успоставља писани континуитет са на-
веденом значајном монографијом, кроз 
извештајно вредновање последњег пето-
годишњег успешног рада, као основе даљег 
ангажовања, уз подршку оних волонтера, 
који су својеручно изнели своја позитивна ис-
куства, и уз представљање бројних натписа 
из медија о црвенокрсташкој активности као 
објективној оцени јавности.

Следећа издања, (један до два броја 
годишње), биће намењена свакодневним 
високо хуманитарним активностима чла-
нова не само крагујевачког Црвеног крста, 
већ и свим организацијама Црвеног крста из 
ближе или веће удаљености, које повезује 
иста емоција помагања људима, по давно 
усвојеним начелима.

Часопис ће имати снажну подршку у 
СПОМЕН СОБИ која ће бити, истим поводом, 
успостављена у донираној кући докторке 
Десе Бранковић, где ће се чувати, по 
музејским правилима, историјски важни 
експонати крагујевачког Црвеног крста.

Сама СВЕЧАНОСТ биће одржана 16. 12.  
2011.г, у Скупштинској сали града, уз драге 
поздравне говоре, филмски извештај о раду 
између ове две свечаности, а улепшана 
доделом “ЗЛАТНОГ ПЕРА” Бранку Станко-
вићу, заслужном за афирмацију “помагања 
остарелим лицима” у својој “КВАДРАТУРИ 
КРУГА”.

СРЕЋНО НАМ БИЛО СВИМА КОЈИ СЕ, ВОЛОН-
ТЕРСКИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО,БАВИМО 
ПОМАГАЊЕМ ЉУДИМА!

Др. Љубиша
Милојевић
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Како је све почело

У време када су чести ратови били 
сурова реалност и када су се ре-
шавала значајна Европска поли-
тичка, економска и територијална 
питања, а Србија својом тери-
торијом стешњена између два 
Царства, без решеног национал-
ног, територијалног, а може се 
слободно рећи и егзистенцијалног 
питања, тек ослобођена турског 
ропства, а без самосталности, 

eвропске идеје хуманости почеле су полако, 
али сигурно, више због своје актуелне нужно-
сти да продиру и да налазе своје утемељење на 
нашим просторима. Преко првих школованих 
људи који су своја знања стицали на престиж-
ним eвропским универзитетима, те идеје суда-
рале су се са конзервативним идејама балкан-
ских народа, који су декларативно и формално 
изашли из стега феудалног доба и феудалних 
односа, али у својим главама и навикама још 
нису рашчистили са навикама прошлих вре-
мена, остацима турцизама, непросвећености, 
ксенофобије и своје неповерљивости према но-
вим идејама у којима обичан човек није видео 
прогрес, већ можда још један намет или пре-
вару. У таквом друштвеном амбијенту, а када 
се нови рат назирао и био на прагу, основана 
је крајем јануара 1876. године Организација 
Црвеног крста Србије, а већ првих дана фебру-
ара и Одбор Црвеног крста у Крагујевцу (та-
чан датум нисмо могли прецизно да утврдимо 
због недостатка писаних докумената). Одбор 
Црвеног крста у Крагујевцу основан је и кон-
ституисан у време политичких сукоба у земљи, 
везаним за демонстрације познате под име-
ном ‘’Црвени барјак’’, а у предвечерје првог 
српско-турског рата. Иницијатива за оснивање 
Одбора у Крагујевцу потекла је од угледног 
крагујевачког трговца Јована Спалајковића, 
оца нашег дугогодишњег Министра спољних 
послова Мирослава Спалајковића, а под 
утицајем изјава Др Владана Ђорђевића. Оку-
пивши већу групу виђенијих грађана припре-
мио је оснивачку Скупштину и поднео предлог 
статута, који је усвојен и после чега је званич-
но изабран један од првих Одбора овог друшт-
ва у Србији. За председника крагујевачког од-
бора изабран је његов иницијатор и главни 
организатор Јован Спалајковић, потпредсед-
ник је био Др Војислав Бакић, деловођа и ма-
гационер Таса Ракић, а одборници Димитрије 

Лазаревић, Живко Костић, Никола Стефановић, 
Тодосије Тодоровић, Гаврил Степановић, Петар 
Радојчић, Стојан Јевтић, Коста Алексић, Стеван 
Симић, Јован Јанковић и Јевта Милошевић. 

Међутим, до сада нико, колико је нама по-
знато, није писао ко су ови људи, њихов 
положај и статус у друштву. Можда смо сви 
сити монографија и разних стручних радо-
ва који говоре о институцијама, друштвима, 
разним удружењима, њиховим историјама 
и хронологијама са узгредним помињањима 
разних значајних људи о којима сем имена и 
презимена, функције и најосновнијих пода-
така не знамо ништа више. Када говоримо о 
једној значајној организацији као што је Од-
бор Црвеног крста у Крагујевцу не можемо се 
задовољити само пуким помињањем имена 
људи, њихових функција и активности, а да 
не знамо ништа више о тим хуманим људима 
којима то није била професија и који сигурно 
нису од тога живели. Мислим да у будуће мо-
рамо већу пажњу поклонити људима, а не 
њиховим функцијама, статистичким бројкама, 
а масовност организације посматрати кроз 
двоцифрене, троцифрене или вишецифрене 
бројке. 

Јован Спалајковић (1828-1908), био је углед-
ни крагујевачки трговац, у неким извори-
ма помињан као чувени лиферант Фабрике 
у Крагујевцу. Имао је два сина и две кћерке. 
Његов син је Мирослав Спалајковић (1869-
1951), дугогодишњи Министар иностра-
них послова и дипломата, одан династији 
Карађорђевић, који је као емигрант умро у 
Паризу 1951. године. Ћерка Драга била је су-
пруга Др Илије Коловића (1852-1915), позна-
тог крагујевачког лекара и радикалног по-
сланика Народне скупштине Србије. Илија 
Коловић остао је упамћен као лекар који је 
својим стручним радом у сузбијању заразних 
болести у крагујевачком округу и залагањем 
за побољшање здравствених услова у 
крагујевачкој болници, оставио трајни печат. 
Лечећи рањене и болесне војнике смештене у 
крагујевачкој болници и сам се заразио и умро. 
Своје идеје за унапређење здравствене култу-
ре покушавао је да унапреди својим политич-
ким ангажовањем. Јован Спалајковић био је 
велики противник демонстраната у протесту 
који је познат као ‘’Црвени барјак’’, 15. фебру-

Предраг
Илић
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ара 1876. године, оштро им се супротстављао 
и сведочио против њих.

Др Војислав Бакић, потпредседник Одбо-
ра Црвеног крста у то време је био заступник 
Управитеља Учитељске школе у Крагујевцу, 
а потом и управник Школе. По политичким 
схватањима био је конзервативац, а у струч-
ном погледу познат је као један од првих пред-
ставника и поборника Хербартове педагогије у 
Србији.

Димитрије Лазаревић је био најстарији 
судија крагујевачког суда, а Костић Жив-
ко рачуновођа. Тодосије Тодоровић, механи-
чар – радник Војне фабрике који је био поли-

тички активан и имао је запажену активност у 
спровођењу новембарских избора за општин-
ску управу. Гаврил Степановић био је надзор-
ник кнежевих добара. Петар Радојичић, у из-
ворима је представљен као велики поседник 
земље, као и Петар Радовић. Стојан Јевтић 
био је кафеџија, власник познате крагујевачке 
кафане ‘’Касина’’, одборник општинске упра-
ве, који је на изборима имао највећи број гла-
сова од свих изабраних одборника. Коста 
Алексић и Милоје Блазнавац били су угледни 
крагујевачки трговци и бивши крагујевачки од-
борници. 

Почетак Првог српско-турског рата 1876. го-
дине активирао је велики број угледних лич-
ности који су својим активностима привукли 
пажњу локалне јавности, а многи су за своје за-
слуге били и одликовани. Запажену улогу има-
ли су професори крагујевачке Гимназије Радо-
ван Пејић, математичар, који је својим струч-
ним квалитетима познат српској просветној 
јавности и Живојин Јанићијевић, који је у време 
Првог и Другог српско-турског рата половину 

своје зараде – плате за све време рата даривао 
у корист пододбора Друштва Црвеног крста у 
Крагујевцу. Да своју хуманост у овим ратови-
ма нису показивали само појединци из слоја 
имућнијих људи, већ и људи из актуелне вла-
сти, показују нам и штури подаци где се као ве-
лики поборници рада Црвеног крста помиње: 
Димитрије Стојковић, председник крагујевачке 
Општине, Јаков Јаковљевић, начелник среза 
гружанског, Павле Вуковић, бивши председ-
ник Општине крагујевачке. 

Свим поменутим људима заједничко је то 
да су припадали грађанској класи људи која 
се у другој половини 19. века формирала у 
Србији и Шумадији. Важно је поменути да су 

сви били финансијски добростојећи 
појединци и чланови њихових по-
родица који су имали развијену 
свест друштвене одговорности пре-
ма држави и средини у којој су егзи-
стирали. Није случајно у Крагујевцу 
формиран одмах после Београда 
одбор Друштва Црвеног крста јер, 
хтели ми то да признамо или не, пре-
стонички дух у грађана Крагујевца 
тада је био још жив. Тада је, као и 
сада без обзира на све, Крагујевац 
увек својим идејама, културолошки, 
политички и на сваки други начин, 
био највише окренут Београду мно-
го више него било ком другом граду 
или регији у Србији.

Прва искуства српско - турских рато-
ва, хуманост на делу оличена кроз активности 
Црвеног крста, знатно је проширила своје члан-
ство на све слојеве градског живља. Већ среди-
ном осамдесетих година 19. века у Одборе и 
Пододборе Црвеног крста видимо свештенике, 
који су имали веома запажену улогу, занатлије 
свих профила, чиновништво свих нивоа власти, 
пољопривредно становништво, све већи број 
радника, а истовремено се масовно оснивају и 
друга хуманитарна друштва и удружења раз-
личитог профила у који је масовније, по први 
пут укључена женска популација. 

Овај чланак требало би да послужи само као 
иницијатива, јер су монографије и историје 
Организација Црвеног крста по Србији углав-
ном урађене, а да се у будућим истраживањима 
окренемо биографијама свих чланова и акти-
виста који су свој рад, време, материјална сред-
ства и љубав уткали у ову Организацију. 

М.А. историчар Предраг Илић,
дир. ист. архива Шумадије у Крагујевцу,

члан УО ГО Црвеног крста Крагујевац



Децембар 2011
црвени крагујевац6

описан у Монографији, реализује ква-
литетно све планиране активности. 
Пред Вама су те разноврсне активно-
сти од 2006 до 2010 године.

Захваљујемо се свим волонтерима, 
партнерима, директорима водећих 
предузећа као и појединцима, донато-
рима, удружењима и организацијама, 
који су нам финансијским средстви-
ма, производима и опремом по-
могли у одрживом и квалитетном 
функционисању.

Пут којим иде Црвени крст

Монографија издата 2006, године 

УВОД

Промоцијом Moнографије, 2006. 
године, обележено је 130. годи-
на радa Црвеног крста Крагујевца. 
Монографија је резултат рада гру-
пе од 9 аутора: Др Живомира 
Спасића, Предрага Илића, поч. Жарка 
Вуковића, поч. Мр Дејана Обрадовића, 
Др Милутина Милутиновића, Мр Бош-
ка Цветковића, Др Татјане Вулић, 
Љиљане Крстић и Бојке Ћировић. 
Председник уређивачког одбора био 
је Др Милутин Милутиновић.

”Монографија је по обиму скром-
на књига, али је достојно забележи-
ла све оно највредније о раду Црве-
ног крста Крагујевца, она сумира 
вишедеценијски труд и остварења 
која су несумњиво велика. Њена на-
мена је да садашњим и будућим 
генерацијама, на примерима рада 
старијих генерација да узор и пробуди 
унутрашњи хуманизам и жељу за нова 
прегнућа у хуманитарном раду. Она 
има за циљ да укаже на нове правце 
и нове могућности ангажовања хума-
них људи и организација”, речено је на 
промоцији.

На промоцији Монографије др Живо-
мир Спасић, један од аутора је рекао:

„Са задовољством могу да истакнем 
да је реч о једном од свеобухватнијих 
дела о развојном путу и дометима ове 
хуманитарне организације у нашој 
земљи. Група од девет аутора, на ос-
нову претходно утврђеног тематског 
и садржајног плана, успела је да на 
бази валидне хронологије обради 
најважнија раздобља која је прошао 
Црвени крст у периоду од 1876. до 
2006. године. У свим развојним фаза-
ма он је настојао да испоштује прав-
на и друга акта ове Организације, која 
су била на снази у Европи и свету и да 
пружи свој, по много чему оригинал-
ни допринос остваривању вишестру-
ке функције, како у ратним тако и у 
мирнодопским условима. Томе треба 
додати и поглавље „Записи и сећања“ 
са 21 прилогом о разноврсним актив-
ностима Црвеног крста“.

Црвени крст Крагујевца је у периоду 
након промоције Монографије, тежио 
да са истим оним ентузијазмом који је 

Захваљујемо се и свим грађанима 
Крагујевца, који су своје донације 
оставили у касице Црвеног крста и 
предузећима која су нам омогућила 
постављање касица у њихове службе-
не просторије.

Црвени крст Крагујевца је хума-
нитарна, независна и добровољна 
организација, основана за 
територију града Крагујевца и са-
ставни је део Црвеног крста Србије.

Визија Црвеног крста Крагујевца је 
побољшање квалитета живота, по-
себно најрањивијих особа и/или гру-
па људи. 

Мисија Црвеног крста је да олакшавa 
људску патњу са следећим задацима: 
да пружа помоћ угроженим лици-
ма у случају ратних сукоба, природ-
них, еколошких или других несрећа, 
спасава угрожене животе и здравље 
људи и шири знања о Међународном 
хуманитарном праву, превентивно 
делује и просвећује грађане у обла-
сти здравствене и социјалне зашти-
те, унапређује хуманитарне вредно-
сти у друштву и у случају стања по-
требе пружа социјалну заштиту и 
збрињавање.

У свом раду руководи се начели-
ма и вредностима Међународног 
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Посебно смо поносни што су међу во-
лонтерима и млади, окупљени око 
Омладинске теренске јединице „Др 
Елизабет Рос” (у даљем тексту ОТЈ „Др 
Е. Рос”), која постоји од 1986. године. 
Популарни „теренци“, својим идејама 
и еланом помажу Црвеном крсту да 
осавремени програме и акције. 

СОЦИЈАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ

Главни циљ социјалног програма је си-
стематски развити облик заштите за 
особе у стању социјалне потребе кроз 
материјалну и психосоцијалну помоћ 
најугроженијим категоријама грађана 
уз максимално укључивање волонтера. 

Програмом помоћи у исхрани 
социјално најугроженијим лицима у 
„Народној кухињи“ Црвеног крста у 
претходном мандатном периоду сва-
ке године било је обухваћено по 600 
корисника. Оброци су припремани у 

Црвеног крста: добровољност, ху-
маност, непристрасност, независ-
ност, неутралност, универзалност и 
јединство.

Сарађује са јавним и пословним сек-
тором, као и другим удружењима и 
организацијама. Активности орга-
низације базиране су на јачању и 
развијању волонтеризма.

Волонтери су снага Црвеног крста 
Крагујевац, снага хуманости, који 
дају своје време, енергију, знање 
и крв да би помогли другој осо-
би, да би неком олакшали патње 
или улепшали свакодневни живот. 
Неки од њих су дали свој допринос 
и у оплемењивању овог извештаја, 
својим сећањима и импресијама.

Црвени крст Крагујевца је у периоду 
2006-2010, првенствено био ангажо-
ван на редовним активностима у свим 
областима свога деловања и тради-
ционалним акцијама Црвеног крста. 
Економски услови у којима су реали-
зоване програмске активности биле 
су сложене, а потребе за деловањем 
организације Црвеног крста веома 
изражене. Најугроженији су били: 
незапослени, пензионери, мање об-
разовани, болесни, стари, инвалид-
не особе, а највише су била угроже-
на деца незапослених родитеља, из-
беглице и ромска деца.

Суочени са последицама транзиције 
предузећа, светском економском 
кризом, али и климатским промена-
ма, које изазивају: земљотресе, ни-
ске и високе температуре у атмосфе-
ри, поплаве, клизишта, суше, повећан 
број пожара, поплава, могуће нове 
заразне болести, али и обнављање 
већ познатих, за које смо веровали да 
су нестале, стварале су обавезу Црве-
ном крсту Крагујевца да сваке годи-
не у складу са својим могућностима, 
покреће и реализује многе активно-
сти, које су имале за циљ да помогну 
људима у невољи.

Свака година имала је своје околно-
сти које су биле сложене, условљене 
отежаним финансијским околности-
ма, али најважније је то да и поред 
напорних година, које су за нама, 
није изостала мотивација, воља и од-
лучност за рад, како Секретаријата 
Црвеног крста Крагујевца, тако и 
многобројних волонтера и сарад-
ника који су нам несебично помага-
ли. Смањио се број чланова али се 
повећао број активних волонтера. 
Волонтери су наша снага, снага хума-
ности.

кухињи Црвеног крста и дистрибуи-
рани на 6 пунктова у граду и приград-
ским насељима за 23 месне заједнице. 
Оброк се састоји од ½ литра варива, ½ 
векне полубелог хлеба а три пута сед-
мично било је меса или производа од 
меса.

Одлуке о коришћењу овог вида 
помоћи доносио је стручни тим у 
чијем саставу су били представници: 
Центра за социјални рад, који својим 
радом покривају област материјалног 
обезбеђења породица и социјални 
радник Црвеног крста Крагујевац, 
према утврђеним критеријумима који 
су променљиви и који се односе на 
ниво социјалне сигурности. Овај вид 
помоћи, остварује се по основу Од-
луке о проширеним правима из об-
ласти социјалне заштите, коју је до-
нео Град, који обезбеђује највећи део 
средстава, али је реализација помага-
на и донацијама у храни од Владе Ре-
публике Србије и Норвешког Црве-

ТИ ДИВНИ, ДИВНИ 
ЉУДИ

Како сам по професији но-
винар, деценијама сам пра-
тила активности Црвеног 
крста, организације у којој 
сам се увек осећала добро. 
Не само због хуманости и 
племенитости њених члано-
ва, већ и зарад чињенице 
да ми је баш Црвени крст 
омогућио да упознам мно-
го дивних људи. То су они 
са друге стране „линије“, 
оне која им доноси недаће, 
невоље, тугу и беду. Живот 
их унесрећи и осиромаши, 
рат или болест им све одне-
се, али ти људи, ти моји див-
ни саговорници, остану час-
ни и усправни. Многима од 
њих понос није дозвољавао 
да затраже помоћ, чак ни од 
организације каква је Црве-
ни крст, а памтим и оне који 
су сматрали да пружена „кор-
па доброте“ потребнија ипак 
неким другим, угроженијим 
људима.

Драго ми је што је 
крагујевачки Црвени крст 
стизао и до тих људи и што 
сам имала прилику да их 
упознам и пишем о њима. 
Признајем да сам многима 

већ заборавила имена, али 
не и њихове животне приче и 
судбине пред којима су мно-
ги занемели. Године и боле-
сти многе су старине остави-
ле без игде икога, а њихову 
усамљеност најуспешније су 
„лечили“ активисти Црвеног 
крста, који добро знају да им 
је разговор потребнији од 
пакета.

Храбре и неустрашиве мајке 
које су спремне да закуцају 
на сва врата не би ли спасиле 
своје болесно дете, такође су 
међу тим дивним људима. 
Тако сам упознала: Иван-
ку, Славицу, Марију, Миле-
ну... Али и Нермину, која је 
зарад своје деце, оставила 
све иза себе, чак и родитеље 
који се нису слагали са избо-
ром њеног животног сапут-
ника, и која, годинама већ, 
доказује да је најлепше, али 
и најтеже, бити мајка.

Дугачак би био списак када 
бих наводила имена свих 
„јунака“ из мојих репорта-
жа, који су ми прирасли за 
срце, а које сам упознала 
захваљујући крагујевачком 
Црвеном крсту.

Маргита Цветковић
новинар
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ног крста, као и Црвеног крста Србије. 
Помоћ су дали и: Удружење Гора-
наца, Удружење пољопривредника 
„Осаоница“ и „Сељак“, Удружење сто-
чара „Шумадија“, Пољопривредни 
произвођачи из Јовановца, Млека-
ра „Младост“ (сада ”Мегле”), „Жито-
продукт“, „Подравка“, а на апел ТВ Б92 
„Храна за све“, одазвала се „Викторија 
груп“.

На основу пројекта Црвеног крста 
Крагујевца 2009. године, Мисија 
ОЕБС-а у Србији била је донатор хране 
у вредности од 8. 000 еура за набавку 
400 пакета хране за социјално угроже-
не мештане села и удаљених насеља.

Донације су коришћене да се појача 
исхрана и задовоље потребе људи 
који нису корисници „Народне 
кухиње“, стари су, болесни и усамљени 
и живе на удаљеним местима од града 
и у селима.

Град је, закључио анекс уговора дана 
12. априла 2007. године којим се 
трајно финансира програм „Народне 
кухиње“.

На основу обезбеђених средстава из 
буџета града Крагујевца у претход-
ном мандатном периоду Црвени крст 
је обезбедио бесплатни оброк за 3.000 
ученика из социјално и здравстве-
но угрожених породица у 22 основне 
школе.

По предлозима и од средстава под-
ружница и основних организација 
Црвеног крста током периода 2006. 
-2010. година дата је помоћ у хра-
ни средствима за хигијену, набавку 

лекова, медицинских помагала и за 
лечење оболелих у вредности од око 
16.000.000 динара.

У хитним ситуацијама (на захтев Цен-
тра за социјални рад, Града или 
удружења), Црвени крст Крагујевца 
дао је новчану помоћ и помоћ у храни 
у вредности од 2.500.000 динара.

У одређеним ситуацијама Црвени крст 
Крагујевца је по одлуци Комисије за 
социјална питања Црвеног крста, давао 
и новчане помоћи за породице, из соп-
ствених средстава, прикупљених у ка-
сицама Црвеног крста и од чланарине.
Црвени крст је пружао помоћ и у 
половној гардероби, одећи и обући, 
беби опреми и храни, пеленама за децу 

и одрасле, играчкама, школском прибо-
ру, инвалидским помагалима, ћебадима 
и душецима.

За претходне четири године дистрибу-
ирано је преко 4000 кг, половне гарде-
робе, преко 1000 кг пелена, преко 300 
кг школског прибора, преко 2000 пари 
обуће, 20 инвалидских колица, 200 кг 
играчака, 100 ћебади и две нове маши-
не за прање рубља.

У томе су највише помогли донато-
ри: Удружење пензионера из Италије 
”Comitato Aiuti” и грађани града 
Castellanza - Италија, Удружење Срба 
из Париза „Орлови“, “Алка трговина“, 
Компанија „Nestle“, Компанија „Књаз Ми-
лош“, “Colgate“, Независни синдикат „Ка-
миони“, “МИМ мода“, „Интеркомерц-Ра-
ча“, „Квин“-Крагујевац, СЗР „Катарина“, 
Меркур доо...

Поводом 17. октобра, Светског дана 
борбе против глади, Црвени крст је 
поред већ традиционалних донација 
млекаре „Младост“ и А. Д. „Житопро-
дукт“, обезбедио и нове донације у 
храни, па су пакети садржали: пециво, 
јогурт, кромпир, брашно, сок, јетрену 
паштету, воће и слаткише. И током го-
дине корисницима је повремено дис-
трибуирана додатна храна: риба, мар-

гарин за мазање, минерална вода и 
слаткиши.

Црвени крст је помоћ дистрибуи-
рао и појединцима који нису ко-
рисници Народне кухиње, али и 
институцијама и удружењима: Шко-
ли „Вукашин Марковић“, Заводу за 
збрињавање одраслих „Мале Пчели-
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це“, Удружењу дијабетичара, Удружењу 
дијализираних, Удружењу за дечју и це-
ребралну парализу, удружењима Рома, 
Дечјој установи „Нада Наумовић“, ко-
лективним центрима „Трмбас“ и „ПКБ“, 
Дому здравља Крагујевац, Дечјем дому 
„Младост“, Дечјем одељењу Клинич-
ког центра и Геронтолошком центру у 
Крагујевцу.

У сарадњи са Градом и пекаром „Јевтић“, 
2009. године а на предлог члана Град-
ског већа за социјалну политику и бри-
гу о деци, г-ђе Славице Савељић, део 
простора Црвеног крста претворен је у 
продавницу хлеба, где грађани могу ку-
пити хлеб по повољнијој цени, међутим 
пројекат ”Солидарно” прекинут је 15. 
августа 2010, на захтев власника пека-
ре, због за њега финансијске неиспла-
тивости.

Црвени крст Крагујевца традиционал-
но реализује акцију „Један пакетић 
-много љубави“, за социјално угроже-
ну децу старости до 7. година, поводом 
новогодишњих празника.

Средства за набавку пакетића обез-
беђују се продајом новогодишњих че-
ститки, (које креирају ученици основ-
них и средњих школа) и донацијама у 
роби.

Дизајнер Лазар Димитријевић и дизајн 
студио ”Бокс” инспирисан акцијом 
”Један пакетић - много љубави” и жељом 
да да свој волонтерски допринос овој 
акцији, креирао је новогодишњу че-
ститку за 2011 годину, већ популарну 
”Девојчицу” и припремио за штампу по 
избору стручног жирија, најбоље че-
ститке чији су аутори деца и млади.

Подружнице Подмлатка и Омладине 
Црвеног крста традиционално у јуну  
организују акцију ”Друг-другу” у окви-
ру које су прикупљане књиге, школ-
ски прибор, средства за хигијену и 
играчке. Прикупљени артикли су да-
ровани ученицима на нивоу школе и 
деци у колективном центру ”Трмбас”.

Поред поменутог дизајнера и други 
појединци се одазивају на апел Црве-
ног крста. Тако је Златарска радња 
”Ђани” на иницијативу Црвеног крста 
поводом 18. рођендана девојчице 
оболеле од церебралне парализе, коју 
посећују волонтери Црвеног крста, 
поклонила златни ланац и специјално 
израђени златни привезак. На апел 

подружнице Економске школе, фри-
зерски салон ”Шехерезада” обезбе-
дио је огревно дрво и зимску обућу 
и одећу за сиромашну породицу 
њихове ученице. Драган Тимотијевић 
обезбедио је две машине за прање 
рубља за две вишечлане породице, 
пољопривредни произвођач Милин-
ко Миливојевић поклања сваке годи-
не воће и поврће за кориснике На-
родне кухиње, а власница предузећа 
“Деа”, обланде.

Црвени крст значајну пажњу поклања 
опоравку деце из социјално угроже-
них породица.

По позиву из Јужноморавске регије 
Републике Чешке од 2004. године, 
већ традиционално у јулу месецу 
деца из социјално угрожених породи-
ца опорављају се десет дана у дечјем 
одмаралишту Хутинско-Соланец. Од 
2008. године у Чешку путује 40 деце 
и четири васпитача, 20 путује бес-
платно, а 20 партиципира са скром-
ним средствима, што је дало сјајне ре-
зултате, јер се на тај начин кроз игру 
дружење и забаву бришу границе 
између сиромашне деце и оне која то 
нису. Заједничко им је да су сви слич-
ног узраста и да су као добри учени-
ци предложени од својих школа и на-
равно да воле Чешку. Црвени крст 
Крагујевца је издао Билтен о овој 
сарадњи, која је настављена.

Осигуравајућа кућа „Делта Ђенерали“ 
традиционално бесплатно осигурава 
децу и васпитаче који одлазе на ово 
путовање.

Волонтери Црвеног крста  у посети старачким домаћинствима на селу
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Осам година летовања у Хутиско - Соланец кампу

Прве године (2004.), двадесеторо деце са Др Стеваном Китанићем,
малтене као крагујевачким црвенокрсташким дечјим вртићем,
отворило је, сада већ, традиционалног летовања серију,
створивши, десетодневну, праву, дечју планинску империју,
у чешком Хутиско - Соланец кампу, лепом и високом,
што је уочљиво већ сваким радозналим оком,
захваљујући, пре свега, ПРОЈЕКТУ ЈУЖНОМОРАВСКЕ регије, 
и крагујевачком ЦРВЕНОМ КРСТУ чији је он био председник,
а, Нина Димитријевић, волонтер пратилац- добрих идеја поседник.

Марица Радисављевић је са нешто старијом децом летовала године друге.
Због уздигнутог другарства међу децом, на растанку, било је и велике туге.
Кроз лепе игре јака креативност се између чешко-српске младежи развила.
И застава сазнавања културолошких вредности оба народа се високо вила.
Преко Нине Димитријевић је везу пратилаца успоставила 
и са Душаном Карапавловићем, у истом тиму, ову децу у камперском гнезду свила.

Треће године Милош Ђоровић, члан Управног одбора, медицински техничар,
свега што кочи дечју радост тежак тамничар,
допринео је да се присутна младост размахне,
и да свако црвенокрсташко дете створеним другарством срећно одахне.
С њим је професор Душан Карапавловић, спону волонтера наставио
и са Милуном Спалевићем и Славицом Мартиновић, бригу о деци на висок степен поставио.

И следеће 2007., искусни професор Душан Карапавловић, своја позитивна сазнања,
преноси на Др Љубишу Милојевића, професорку Слађану Ђукановић и психолога Мирјану Лазић, волонтере,
те деца кроз забаву и игру стичу реално велика културолошка знања и трајна пријатељевања,
стварајући услове за упознавање Брна, зоолошког врта у Злину и другог - из едукативне сфере.

Још три године крагујевачка деца, предлагана к’о и до тада, из својих школа, са жељом да се схвати,
да се стрикно одабирају: добри ђаци, ЈАКО АКТИВНИ у Црвеном крсту и да нису имовно богати;
одлазе у овај, Дечјом установом из Кијова, ХУТИСКО СОЛАНЕЦ камп, одлично организовани
за резултате рада награђени, ал’и са сазнањем да ће се ту понашати као и сав свет урбанизовани.

У: 2008., 2009. и 2010., Др Љубиша Милојевић, потпредседник Црвеног крста, предводи- 
Радмилу Милановић, Драгицу Драгојловић и Светомира Ковачевића- угледне просветаре, 
ал’ и одлични тим: Радицу Кликовац, Веру Вукосављевић, Др Зденку Караклајић - у овај рад уводи, 
као и: Јасмину Ђорђевић, Агату Живојиновић и Радицу Кликовац- црвенокрсташе старе.

Дакле, децу су водили, црвенокрсташи, пре свега просветни чинитељи, али и медицински стручњаци,
заслужни за високе резултате ове хуманистичке организације, а у помагању деци - прави јунаци.

Милосава Миликић, Милка Игњатовић и Снежана Јанковић су, 2011., такође, ову улогу остваривале.
И на том дугом географском путу, ниједан подучавајући елеменат нису занемаривале.
Додуше, имали су велику срећу да је пан Зденек Кунц, директор одмаралишта-дошао по малише наше
њиховим бусом, и Томашом, омогућивши им веселом причом- да се неизвесности пута не плаше. 

При закључку приче ове, морамо истаћи - велику захвалност свим радним учесницима летовалишта,
практикантима (међу којима је било и наших) - које су деца поштовала и волела више него ишта,
сјајним куварицама и набављачима хране - да за VIII година ниједног проблема није било, 
чак и Еви, из приватног суседног пансиона и њене продавнице, где се деци никад ништа није одбило.

Ал’ и обичним чешким грађанима, који су се, кад год нам што затреба, налазили при руци, 
било при ходу 14 километра дугим планинарским путем поред Радегаск планинског бога,
при учењу пливања у великом олимпијском базену, где су се посебно радовали Адели белој куци,
код посете ОЛОМОУЦ-у, старом граду и универзитету, хрлећи у науке небу- поштујући их и стога 

Наравно на врху пирамиде дечје среће налазе се њихови чешки вршњаци,
са којима су се играјући мали фудбал успешно примењивали лопташки лажњаци,
па они што изгубе много се не љуте, јер важно је дружење
и свако друго позитивно и лепо, како они кажу, “кужење”.
И подршка у савлађивању ноћне шумске стазе храбрости,
али и код освајања титуле лепотице кампа са пуно дечје радости,
или показивање врхунског знања у добро састављеним квизовима,
демонстрирајући умешности и у многим другим младалачким изазовима.
Но, богами, чини ми се да је било и невиних дечјих симпатија,
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И сарадња са Грчком је настављена 
као и у претходном периоду. Деца 
без једног или оба родитеља, или из 
социјално угрожених породица, ин-
дивидуално су боравила у Грчким 
породицама на њихов позив, током 
Божићних празника и летњег распу-
ста. Током 2006. године у Грчкој је бо-
равило осамнаесторо деце, у 2007. 
тринаесторо деце, у 2008. тринаесто-

ро деце и у 2009. години дванаесто-
ро деце и 2010. години осморо деце.
У оквиру сарадње са Црвеним 
крстом Охрида, од 2007. до 2010. го-
дине на опоравку је било троје деце 
оболеле од дијабетеса и шесторо 
младих из социјално угрожених по-
родица.

ТП „Квин“ је 2007. године обезбедио 
опоравак троје деце на Копаонику.

У Недељи Црвеног крста тадици-
онално су дариване бебе, потреб-
ном опремом, играчкама и пакетима 
хигијене за бебе и маме. У 2006. го-
дини даривано је 46 беба, а у 2007, 
2008, 2009 и 2010 . години-47 беба.

У претходне четири године деца из 
колективних центара, полазници 

вртића „Дуга“, при Црвеном крсту, 
летују бесплатно у Дечјем одмара-
лишту Црвеног крста Србије „Кри-
ста Ђорђевић“ у Баошићу. Сред-
ства за летовање обезбеђивали 
су донатори: Дански Црвени крст 
и Швајцарска агенција за развој, 
Међународна федерација друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесе-
ца. 

Забавиште „Дуга“

Црвени крст Крагујевац реализује 
програм психосоцијалне подршке 
кроз пројекат „Подршка ромској деци 
у образовању“, који се спроводи у ок-
виру вртића „Дуга“. Поред континуи-
ране подршке Данског Црвеног крста, 
Међународне федерације друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
и Црвеног крста Србије, значајну под-
ршку је дала и Швајцарска агенција за 
развој и сарадњу.

Овај пројекат је усмерен ка пружању 
неопходне психосоцијалне под-
ршке угроженим групама деце као и 
њиховим породицама. У вртић се сва-
ке године упише 15 до 20 деце узраста 

од 3 до 5 година у циљу њихове при-
преме за укључивање у образовни си-
стем и друштво у целини. Специфич-
ност пројекта се огледа у томе што су 
у вртић укључена деца из Колектив-
ног центра „Трмбас“, која се комбијем 
довозе до вртића и враћају натраг пет 
дана у недељи. Боравак у забавишту 
обухвата 4 часа континуираног рада 
кроз радионице и игру подељених у 
неколико целина: подстицање развоја 
говора, језика и перцепције, социо-
емотивни развој, ликовно, музичко и 
физичко васпитање. Поред васпитно 
образовног рада, са децом је рађен 
и здравствено-превентивни као и ин-
дивидуални рад у складу са потреба-
ма деце.

У оквиру реализације пројекта, 
обрађују су и специфичне темат-
ске радионице посвећене бољем и 
активнијем напредовању малиша-
на. Оне се односе на: излете, посе-
те културним и забавно-едукативним 
садржајима од којих би смо издвојили, 
одлазак у позориште, луна-парк, цир-
кус, Зоо-врт, Акваријум, обилазак ма-
настира, и посете другим вртићима.

Акценат је стављен и на програм 
за родитеље, који је поред свакод-
невног контакта са њима, обухва-
тао и родитељске састанке како би 
се што боље пратио развој деце и 
размењивале информације о њихо-
вом напретку. Поред редовних саста-
нака, за родитеље смо организовали 
и специфичне тематске радионице ве-
зано за здравствено–превентивне ак-
тивности и пружање информација око 
могућности да остваре неки вид пра-
ва из система социјалне, здравствене 
или правне заштите и како да лакше 
припреме децу за школу и учење.

Остварена је успешна сарадња са 
многим институцијама, невладиним 
организацијама и медијима. Програм 
представља значајан сегмент рада 
Црвеног крста у области инклузије 
деце из мањинских и маргинализова-
них група у ширу заједницу.

те на растанку много, иако сузно, око срећом засија,
те би вративши се, у свој вољени град на Лепеници,
прошраним сунцем пребојени били доминантни фанови на некој крагујевачкој утакмици.

Ех, како би било идилично и красно,
кад би чешка деца, за узврат, летовала на Шумаричком језеру - што би било врло часно.
Такви су разговори са носећим неимарима, 
врло расположеним, ал’ и битним факторима - у овим изузетно племенитим стварима,
секретаром Црвеног крста Неном и паном З. Кунцем, директором из Кијова, већ обављени,
сусрети би такви били драги свима, али потребна је новчана подршка - да би били реалним објављени.

Др Љубиша Милојевић

Особље кампа Хутинско - Соланец, и васпитачи из Крагујевца 2010. године
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Пројекат „Црвени крст – 
кућа за све“ 

Пројекат „Помоћ деци и младим осо-
бама са инвалидитетом“, спроводи се 
већ 8 година, и њиме је обухваћено 
20 младих са сметњама у менталном 
развоју старости од 17 до 25 година.

Рад са њима је осмишљен тако, да 
буде радионичарског типа, три пута 
недељно у циљу свеукупне подршке у 
интеграцији у друштво кроз пружање 
психосоцијалне помоћи њима и 
њиховим породицама. Поред креа-
тивних радионица, млади иду на из-
лете, посећују културне и спортске 
манифестације, које организује Град, а 
баве се и здравствено-превентивним 
радом и бригом о човековој околини.

Посебно интересовање корисника 
пројекта су радно окупационе и кре-
ативне радионице у оквиру којих пра-
ве фигуре од разног материјала, које 
се продају и поклањају.

Сваки сусрет је искоришћен да се 
кроз игру, дружење и едукацију, под-
стакне тимски рад и ојача њихово 
самопоуздање.

Млади људи ометени у развоју, нису 
само корисници овог пројекта, већ и 
волонтери Црвеног крста, који дају 
велики допринос, исказујући своју ху-
маност кад год је то потребно. Пруже-
на им је прилика да се укључе у нор-
малне токове живота и да на један 
уважавајући начин постану значајан 
део своје локалне заједнице.

Спортски центар „Младост“ из 
Крагујевца, сваке године им је 

обезбеђивао бесплатне улазнице за 
коришћење градских базена.

Ранија искуства у раду са млади-
ма са инвалидитетом, резултирала 
су пројектом „Корак ка прихватању 
другачијих“, које је финансирало Ми-
нистарство рада, запошљавања и 
социјалне политике - Сектор за за-
штиту особа са инвалидитетом. 
Пројектна идеја је била да се радним 
ангажовањем особа са инвалидитетом 
и особа ометених у развоју, изврши 
припрема за њихов будући радни ан-
гажман. Пројекат је трајао од марта 
2006 до марта 2007. године, али иако 
нису обезбеђена средства за његов 
наставак свакако најважнији ефекат 
пројекта представља чињеница да се 
седам младих људи запослило и за-
сновало стални радни однос.

Црвени крст је од 2009. до 2010. годи-
не био партнер и Удружењу родитеља 
који имају децу оболелу од аутиз-
ма. У Дому Црвеног крста у улици 
Војводе Путника бр. 4, деца и мла-
ди оболели од аутизма, викендом су 
боравили у Дому, а о њима су бри-
нули васпитачи дефектолози, док су 
њихови родитељи за то време има-
ли могућности да обаве друге посло-
ве, посвете се другој својој деци или 
једноставно предахну. Био је то први 
сервис такве врсте у граду.

Фебруара 2010. започета је сарадња 
са Удружењем грађана из Бео-
град ”Снага пријатељства АМIТY”, на 
реализацији пројекта ”Задржимо их 
код куће” који финансира World Vision, 
AгроИнвест и Аустријска агенција за 
развој. Циљ пројекта је да се помогне 
деци са тешкоћама у развоју која живе 

на селу или у приградским насељима. 
До краја 2010. године, Црвени крст је 
на предлог чланова Мобилног АMITY, 
тима пружао помоћ у обући, храни, 
средствима за хигијену, огреву, пома-
галима и превозу за 150 деце.

Програм „Бриге о 
старима“

Посебно значајна социјална актив-
ност Црвеног крста, којој је у прет-
ходном периоду посвећена посебна 
пажња је Програм „Бриге о старима“.

После седам година, 2009. годи-
не су страни донатори престали са 
финансирањем Програма бриге о ста-
рима. Последњи донатор био је Бри-
тански Црвени крст. Град Крагујевац 
није имао средства за наставак про-
грама, али овај програм још увек 
траје, захваљујући пожртвованости и 
племенитости волонтера који су анга-
жовани на овом пројекту, а старији су 
људи.

За претходне четири године Основ-
ним програмом је обухваћено 1.500 
корисника.

На програму је било ангажовано 
између 30 и 40 волонтера. Поред 
помоћи у одећи, храни и хигијени, ста-
рима је приликом посета мерен при-

тисак и шећер у крви. Донатор тра-
чица за мерење шећера у крви било 
је предузеће „Призма“ из Крагујевца. 
Током претходних година знатно је 
повећан број одлазака на терен код 
корисника.

У оквиру Основног програма, 2007. 
године, започет је нови програм, 

Деца из вртића ”Дуга” и млади из програма ”Црвени крст Кућа за све”

Повеља за добра дела, коју је добио 
Црвени крст Крагујевца од НВО ”Сунце”
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једини такве врсте у Србији, под на-
зивом „Помоћ телефоном“. 

Основни циљ овог програма је 
пружање тренутне психосоцијалне 
подршке остарелим лицима, свакод-
невно, путем телефона. 

Програмом је било обухваћено 302 ко-
рисника и реализовано 6000 контаката 
телефоном на годишњем нивоу.

Програм „Помоћ телефоном“ реали-
зовало је 13 мотивисаних и едуко-
ваних волонтера, који су свакоднев-
но дежурали у просторијама Црвеног 
крста у две смене. Међу корисници-
ма било је непокретних и полупокрет-
них особа, па им је овај контакт теле-
фоном био једини вид комуникације 
са окружењем. Волонтери су пру-
жали информације, али и подршку, 
охрабрење и наду.

За свој волонтерски рад, волонтери 
из програма Помоћ телефоном, су од 
Удружења грађана ”Сунце”, примили 
Повељу за добра дела, признање за 
волонтерски хуманитарни рад, a Свет-
лана Атанасковић, један од волонте-
ра, је од организације “Хуманас” доби-
ла признање за допринос развоју про-
грама бриге о старијима.

Током 2007 године телевизија „ИН“ и 
новинар Мирјана Ђорђевић реали-
зовали су 29 получасовних емисија 
из серијала „Сасвим обична при-
ча“, у којима су представљани волон-
тери и корисници овог Програма. 
Телевизија Крагујевац је 2006, уради-
ла спот којим се промовише Програм 
„Брига о старима“, а РТС је направио 

спот у коме се поред Црвеног крста 
промовишу и друге организације од-
носно удружења, које се баве бри-
гом о старима. Пројекат је финансира-
ла Италијанска организација „Progeto 
svilupo“.

Црвени крст је наставио са започетим 
у претходном периоду, традиционал-
ним акцијама, „За сунчану јесен живо-
та“ (сваке године у оквиру ове акције 
подели се између 200 и 300 пакета 
пажње, а организују се и чајанке по 
месним заједницама).

Свечано је обележаван 1. октобар - 
Међународни дан старих. Тог дана, 
већ четири године уназад, у Црвеном 
крсту се окупљају представници ло-
калне самоуправе и све организације и 
институције које се баве старијима, да 
би честитали празник нашим старијим 
суграђанима, и уједно их информиса-
ли о активностима и плановима својих 
институција, организација и удружења.

Црвени крст је посредовао код ху-
манитарне италијанске организације 
„Интерсос“, да своју донацију од 4000 
еура усмери у адаптацију просто-
ра за окупљање старих у Рамаћи и 
Рогојевцу, селима у којима се већ тра-
диционално реализују акције ”Селу у 
походе”.

У Крагујевцу је 2008. године отворен 
Тржни центар ”Рода” са којим је Црвени 
крст остварио добру сарадњу па је 1. ок-
тобра 2009. године реализовао хумани-
тарну акцију, прву ове врсте у Крагујевцу, 
под називом „Корпа доброте“. Од 
прикупљених артикала, формирано је 
60 пакета, које су волонтери Црвеног 

ЗВРРРР....

Звони телефон у кухињи и 
седамдесет четворогодишња 
старица гегајући стиже до 
телефона.

„Јесу ли то моји из Црвеног 
крста?“ – пита радосним гла-
сом.

„Јесте, да, Верица Пешић 
при телефону“, одговара јој 
љубазни глас волонтерке, на 
чијем списку је она као корис-
ник волонтерске службе Црве-
ног крста.

И разговор се наставља 
неусиљеним гласом. Разме-
њују се вести, радосне или 
пуне брига. О деци и унуци-
ма... И све тако, сваке среде.

Волонтерска служба градске 
организације Црвеног крста 
несебично и самопрегорно 
обавља ту дужност, а сада би 
требало да ја причам о томе.

Како ставити душу на пар-
че папира, макар и бело и ве-
личине А4? Може ли срце да 
источи радост и пажњу, за-
хвалност и срећу због тога 
што рад у истој Организацији, 
припадност белој застави 
са црвеним крстом у среди-
ни није заборављен и што 
сваки догађај и празник те 
Организације доноси позив 
да се нађе у друштву тих но-
сиоца племенитости и само-
прегорности и ова седамдесет 
четворогодишња, готово једва 
покретна старица?

Али ето, такав је Црвени крст, 
ето то је хвала што сте део 
себе уградили у темеље те 
Организације и помогли да 
срце човека, повређеног на 
било који начин, зна да није 
само и да уз њега, као ослонац 
у јаду, стоје ЉУДИ са знаком 
Црвеног крста на реверу.

Волонтери, срећни вам кора-
ци на вашем путу до срца свих 
људи на овој планети, а ви 
остали пронађите волонтера у 
себи!

Живана Жижа Ђорђевић
Геронтолошки центар

Међугенерацијска сарадња, акција ”За сунчану јесен живота”
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крста поделили сиромашним старијим 
житељима Крагујевца који живе сами.

У просторијама Црвеног крста, одр-
жан је Први ”Фестивал стваралаштва 
старих”, 2007. године, у организацији 
НВО „Сунце“. До сада је одржано још 
три фестивала на коме су активно и 
запажено учешће имали волонтери 
Црвеног крста и обезбедили највећи 
број актера и посматрача.

Поводом 15. јуна, Међународног дана 
борбе против злостављања старих, 
2009. године, Црвени крст је органи-
зовао трибину “Мој свет... твој свет... 
наш свет - без насиља над старијима“, 
на којој су презентовани резулта-
ти истраживања које су спровели во-
лонтери Црвеног крста међу својим 
вршњацима. Од укупног броја испи-
таника 32% је доживело неки облик 
злостављања.

Волонтери Програма бриге о ста-
рима су учествовали и у другим 
истраживањима и акцијама и дали су 
значајан допринос у изради Локал-
не стратегије о смањењу сиромаштва. 
Већ две године успешно се реализује 
и ”Дан комшија”.

Да би квалитетно радио, Црвени крст 
је сарађивао са месним заједницама и 
разним институцијама и удружењима: 
Савез пензионисаних просветних 
радника, Градско удружење пензио-
нера, Удружење грађана ”Викторија”, 
Удружење грађана ”Сунце”, Савез пен-
зионисаних инвалида рада, Удружење 
војних пензионера, Удружење пото-
мака ратника 1912 - 1920, Крунски кул-
турни центар Српска круна, Институт 
за јавно здравље, Центар за соција-
лни рад, Геронтолошки центар, Дом 
здравља и Интегрисана кућна нега.

Преданим радом обезбеђена су сред-
ства од Холандског министарства 
спољних послова, за наставак и развој 
Програма бриге о старијима,а у томе 
ће им помоћи Црвени крст Србије и 
Невладина организација ”Yanos” из 
Холандије.

ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТНЕ 
АКТИВНОСТИ

”Здравље је све
 а без здравља све је ништа”
Шопенхауер

Црвени крст Крагујевца има традицију 
у спровођењу здравствено-превен-

тивних активности и има искусне и 
поуздане волонтере одговарајућег 
стручног профила. Реализацијом 
здравствених програма шири се 
здравствена култура свих грађана а 
посебно деце и младих.

Највише је било младих, ученика ос-
новних и средњих школа и студена-
та, са којима се највише радило на 
превенцији свих облика зависности. 
Истовремено млади су дали највећи 
допринос и у самој реализацији ових 
активности, као предавачи, кроз 
вршњачку едукацију (ученици Меди-
цинске школе „Сестре Нинковић“ и 
едуковани чланови ОТЈ ”Др Е. Рос”).

Велики допринос су дали учитељи, 
разредне старешине у свим школа-
ма, наставници биологије, психо-
лози и педагози и директори шко-
ла, представници ђачких парламена-
та, Одељење министарства просвете 
- Школска управа Крагујевац и Пред-
школска установа ”Нада Наумовић”.

Црвени крст је 2006. завршио 
реализацију Програма активности у 
оквиру пројекта Контрола туберкуло-
зе у Србији; програм је био намењен 
за расељена лица и избеглице из ко-
лективних центара. Тим Црвеног крста 
Крагујевца анкетирао је 370 житеља 
три колективна центра у Крагујевцу, 
свима су уручени пакети хране, а три 

Др Зденка Караклајић, дугогодишњи волонтер Црвеног крста
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ЛЕКАРИ ВОЛОНТЕРИ У АКЦИЈАМА “СЕЛУ У ПОХОДЕ” 

Кад неко од нас, који свакодневно и радно носимо беле мантиле, 
упише медицински факултет, одмах се и узнесе међу црвенокрсташке доброчинитељске виле,
и такав остаје до краја свога по правилу честитог живота,
елиминишући све оно што би га, кад богу предаје душу, могло бити срамота.

За мој скоро шестодеценијски - црвенорсташки рад важна су три човека,
најпре, мој отац, Селимир, болничар, који ми је уткао особину да помажем људима довека, 
онда, у Букоровцу, уча Драгутин Обрадовић, који ме је као четвртака хуманошћу задојио,
и прим. Др Никола Арсенијевић, који је лечећи мог деду од ТБЦ плућа много времена одвојио
те мене, његовог унука лекара, у декину болест упутио и предочио - да уз дневно делање, 
Црвени крст редовно полазим, и то, са оном љубављу - којом вредан сељак одлази на орање.

У данашње време за људе који нешто добровољно а бесплатно раде користи се термин волонтер,
онај који то чини у Црвеном крсту је, међутим, нешто много јаче, он је доброчинства монтер.
Из интелектуалног крагујевачког села Добраче: Арсенијевићи, Никола и Блажа, браћа рођена,
су у тешким временима, после II светског рата, остваривали хумана дела, ретко видјена.
Никола је био, после др Зорана Мишића, шеф Грудног одељења, ал’ и оснивач модерног АТД, 
који је успео све добре идеје на плану ерадикације јевтике да истера. 
Кључни моменат- смртоносну туберкулозу је уз помоћ својих колега смирио!
Здравственопросветним предавањима у оквиру Црвеног крста много света подучио и умирио.

Пацијенти су га поштовали и волели. Мој дека, нпр. није причао:“Идем у амбуланту на контролу!”
Него: …“код др Николе”. Он је ту играо - доминантну ролу!
Своје сељаке је изванредно помагао, ал’ их није од оних из других места одвајао
Све је идентично подржавао и таквим чињењем освајао.

Посебно радује што је тај сензибилитет за овакав несебичан рад,
пренео на своје синове и снаху, врло познате професоре и лекаре,
ал’ узбуђује чињеница, да његови унуци, вредни специјализанти, који иако симпатишу град,
питали су ме, како могу да се – доброчинитељски, преко црвеног крста на селу остваре. 

И ето тако, њихов дека, навео је мене да се свим срцем ангажујем у помагању људима,
а ја, сад, охрабрујем његове унуке - да се баве хуманим црвенокрсташким чудима.

Хуманост је стварно једна непрекинута племенита река!
У њеном току може бити мањих или већих осека. 
Али, наследна условљеност је ту најбитнија!
Наравно, и породична атмосвера- која чини да она буде најфинија.
И моји синови се активностима у црвеном крсту баве.
Можда ће и њих сиромашни, угрожени и други, у старијим данима да славе. 

Пре неки дан у разговору са колегом Др Драганом Вуловићем, гинекологом, истакох чињеницу,
у шали, како сам са њим, од давне 1983., пропустио многу вољену фудбалску утакмицу,
јер смо, заједно, скоро у свим акцијама “СЕЛУ У ПОХОДЕ” (133) учествовали радо,
прегледали људе, писали рецепте, давали упуте, држали здравствена предавања за старо и младо.

И заиста, те 1983., био сам генерални секретар Подружнице СЛД (Др Љубиша Милојевић, ОРЛ-ог)
а председник Прим. Богољуб Милосављевић, на онкологији- гинеколог,
задужени да организујемо лекаре за волонтерски рад у акцији: “Селу у походе,”
изузетно расположене да, носећи своје специјалистичке апарате, нашим забаченим селима ходе, 
и пружају тешко доступну специјастичку здравствену помоћ, скоро комплетну, осим хирургије, 
прегледавајући воду, куће и пратеће објекте, школе, упознавајући децу, чак и њихове враголије.

Све се ово врло дисциплиновано обављало у оквиру крагујевачког Црвеног крста- 
пошто смо у таквој активности дуго једини били у читавој држави, ово је био бренд посебна врста,
у сарадњи са Љиљаном Јовановић, носећим референтом комисије за здравствени рад
и Љиљаном Крстић, секретаром Црвеног крста. Наравно, уз све то је стајао читав град, 
преко ондашњег Социјалистичког савеза, предавача из Саобраћајне полиције, ватрогасаца, 
Центра за социјални рад, Пољопривредне станице.Из свих ових доброчинитеља хуманост палаца!
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особе су упућене на контролни пре-
глед у Антитуберкулозни диспанзер 
при Дому здравља. На срећу оболелих 
није било. Од 2010. године, реализује 
се нови пројекат ”Трагање за тубер-
кулозом у осетљивим популацијама”, 
који се реализује међу корисницима 
програма Народне кухиње, уз помоћ 
Црвеног крста Србије и Глобал фон-
да.

Црвени крст Крагујевца традици-
онално обележава 24. март Свет-
ски дан борбе против туберкулозе. 
Најактивнији волонтер у овом про-
граму је Др Владана Милошковић.

Акције ”Селу у походе”, од 2009. 
финансијски је подржавао Град. Те го-
дине је за члана Градског већа дошао 
Др Александар Живановић, који је и 
сам на почетку каријере, као млади ле-

кар, учествовао у акцијама ”Селу у похо-
де”. Акција има посебан значај не само 
због своје здравствено – превентивне 
сврхе, већ и зато што представља мо-
дел за ефикасан умрежен рад бројних 
институција са истим циљем. Црве-
ни крст Крагујевца акцију реализује у 
сарадњи са Домом здравља, Заводом 
за стоматологију, Медицином рада, 
Службом хитне медицинске помоћи, 
Превентивним центром Дома здравља, 

Дуг би био списак значајних лекара који су са нама томе доприносили,
пацијентима на селу радост здравља, са екипом и лично, уносили,
почевши од најновије директорке Дома здравља Бранимирке Свилар, интернисте, 
и проф. Славице Дејановић, некадашње директорке КБЦ, психијатра, чије су идеје биле исте,
ал’ и проф. Небојше Арсенијевића, садашњег декана, који студенте медицине подстиче, 
да у Црвеном крсту, сваки, појединачно, своје практично знање, кроз волонтерски рад стиче, 
што и ректор, проф. Слободан Арсенијевић, апсолутно подржава,
чега се, и црвенокрсташка омладина унивезитета, кроз разне облике рада, вредно придржава.

Ипак, част ми је навести имена великих специјалиста, који, нажалост, нису више медју живима,
педијатра Миодрага Ћирића, уролога Боре Милићевића, Милована Томашевића, офталмолога
који су, не само у Србији, него и у Румунији, помагали сељанима у оквиру нашег тима, 
помогнути докторима медицине из Рековца, Ћуприје,…које су пацијенти поштовали као бога.

Помагали су покојни: Олга Томић, интерниста, Раде Милићевић, очни, Раде Недељковић, неуролог
Никола Милојковић, ОРЛ, и још раније: Деса Бранковић, Зоран Мишић, а био би још дужи монолог,
набрајања имена актуелних медицинара - доброчинитеља, који су на срећу - још у радом веку,
па могу остарелим лицима по селима, још дуго смањивати зравствену бригу у данима који споро теку. 

З. Караклајић, педијатар, Б. Бранковић дечји стоматолог, М. Орешчанин, орални хирург,
М.Голијанин, орални хирург, Д. Радовић, интерниста, Д. Китановић, спец мед. ург.
В.Милошковић, пнеумофтизиолог, Видосава Жубринић, доктор соц. медицине
Успевају да, народу на селу, пренесу оне савете из области здравог живота јако фине.

Списак лекара, доброчинитеља, у Црвеном крсту, сигурно је далеко богатији,
али овом приликом сви се немогу навести,
следећом, надам се, да ће неко сести,
и у обимнијем делу направити рад потпунији.

Три су лекара на челу крагујевачког црвеног крста, после II светског рата, стали у важан ред:
Драгомир Алемпијевић, хирург, Зоран Мишић, фтизиолог, Стеван Китанић ортопед,
ал’ и потпредседници: В. Ћупурдија, пнеумофтизиолог и Љубиша Милојевић, оториноларинголог,
свако је уткао у Црвени крст подржавајући овај рад, много доброчинства свог.

С’ обзиром да сам од Подружнице СЛД задужен да водим музеј здравствене културе:
2008., 2009., 2010., 2011., и истраживањем, спознао, из историје медицинара, многе лекарске буре,
ал’ са великим задовољством истичем Десе Бранковић, Десимировчанке, специјално доброчинство -
даровала је Црвеном крсту своју лепу кућу, са наменом да је користе болесна и сиромашна деца.
Овој чувеној докторки, пореклом са села, која се у радно време бавила лечењем дечјих болести,
на памети су јој, у свако слободно време били, болешљиви и потхрањени, мали сељани на савести.

Сматрамо значајним истаћи да су се и докторке запошљене у ГРАДСКОЈ СКУПШТИНИ,
Јагода Аћимовић, Ана Недљковић и Катарина Димитријевић, радо нашле у овој важној активности,
подржане од проф. Александра Живановића; и успоставиле са сеоским пацијентима контакт фини, 
јер, да би се, здравље на селу поправило  или, бар, одржало треба много превентивних упорности.

Садашња Подружница СЛД, са Дракчетом Радовановићем председником, у свом великом делу,
и Ненадом Ђоковићем, пре њега, активно подржава црвенокрсташке лекарске активности на селу,
као што и Клинички центар, са директором проф. Слободаном Обрадовићем, подстиче трансфузију-
да се давалаштво крви негује, а ми, верујемо, да оно, са села, треба да добије посебну инфузију. 

Др Љубиша Милојевић
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Институтом за јавно здравље, Апо-
текарском установом, волонтери-
ма здравственим радницима Клинич-
ког центра, Центром за социјални рад, 
Саобраћајном полицијом, Ватрогасним 
батаљоном, основним организацијама 
Црвеног крста у селима и саветима 
месних заједница. 

Црвени крст Крагујевца је у оквиру свих 
ових акција, поред пакета хране и сред-
става за хигијену за најугроженије меш-
тане обезбедио и средства за хигијену за 
школе у посећеним селима и средства за 
хигијену за ученике и предшколце чет-
кице, пасту за зубе, сапун за руке и едука-
тивни материјал посвећен унапређењу 
здравља.

У свим акцијама бирано је и најуређеније 
домаћинство, а за сваку школу Црве-
ни крст је обезбедио средства за 
одржавање хигијене простора.
Нажалост прве анализе воде из сео-
ских бунара су показале да у већини 
случајева вода није исправна и да се 
не може користити за пиће. Мешта-
ни села су у тим случајевима добијали 
прецизна упутства од Института за 
јавно здравље.

Акције су реализоване у селима : 
Пајазитово, Рамаћа, Добрача, Каме-
ница, Дулене, Велики Шењ, Рогојевац 
и Влакча. Мештани су били сјајни 
домаћини.

Остале здравствено 
превентивне активности

Осмишљеним програмима обеле-
жени су: 31. јануар, Национални дан 
без дуванског дима, 22. март Светски 
дан вода, 24. март Светски дан про-
тив туберкулозе, 7. април Светски дан 

здравља, 31. мај Светски дан борбе 
против пушења, 30. септембар Свет-
ски дан срца, 16. октобар Светски дан 
здраве хране, од 15. новембра до 15. 
децембра реализоване су активности 

поводом Месеца борбе против боле-
сти зависности и 1. децембар Светски 
дан против АИДС-а.

Традиционално су реализоване Шко-
ле здравља, ликовни и литерарни кон-
курси на тему здравља. Град oд 2009. 
године награђује најкреативније уче-
нике, који шаљу своје радове на кон-
курс Црвеног крста, поводом 7. апри-
ла Светског дана здравља.

Као резултат богатог искуства у 
реализацији здравствено превентив-
них активности настао је 2009. годи-
не пројекат „Изабери здравље“, који је 
финансирало Министарство омлади-
не и спорта Владе Републике Србије. 
Пројекат је реализован у сарадњи са 
8 организација Црвеног крста: Кнић, 
Топола, Смедеревска Паланка, Вели-
ка Плана, Рача, Рековац, Свилајнац 
и Пожаревац. Носилац пројекта био 
је Црвени крст Крагујевца. Општи 
циљ пројекта је промоција безбед-
ног и здравог живота младих, кроз 

Имајући у виду изузетне заслуге Др Десанке Бранковић 
Милосављевић, Управни одбор Црвеног крста Крагујевца је донео 
Oдлуку да се управо у 135. години Црвеног крста Крагујевца устано-
ви ново признање - „Др Десанка Бранковић Милосављевић“. Поред 
свог волонтерског доприноса у стручном раду, Др Деса је поклонила 
и своју кућу у ул. Војводе Путника бр. 4, данас место окупљања деце 
и младих, а ускоро и Спомен собе Црвеног крста Крагујевца.

Правилником о утврђивању услова и критеријума за додељивање 
признања Црвеног крста Крагујевца, одређено је да се признање 
додељује волонтерима и донаторима Црвеног крста Крагујевца 
који су својим залагањем, хуманитарним радом и материјалном 
помоћи значајно допринели просперитету и угледу Црвеног крста 
Крагујевца.
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афирмацију младих који живе здра-
во и учешће младих у акцијама про-
тив ризичног и нездравог понашања. 
Пројектом је обухваћено преко 3000 
младих узраста од 15 до 35 година. 
Едуковано је 64 вршњачких едукатора 
и 81 разредни старешина, урађен је и 
у 200 примерака одштампан прируч-
ник за реализацију радионица.

Мотивисано је 119 представника 
институција из 9 општина за бављење 
потребама и проблемима здравља 
младих.

Кључни проблеми који муче младе су 
физичка неактивност, поремећај ис-
хране, болести зависности, репродук-
тивно здравље, ментално здравље и 
дискриминација младих нарушеног 
здравља.

Светски дан младих 12. август. 2009 го-
дине на националном нивоу обележен 
је у Крагујевцу, под слоганом „Здрав 
стил мој стил“, под покровитељством 
Министарства омладине и спорта. 

Црвени крст Крагујевца био је пар-
тнер удружењу Процес из Београда, 
које је било носилац истоимене наци-
оналне кампање.

Велики допринос реализацији здрав-
ственог програма дају разред-
не старешине, учитељи, професори 
биологије, стручни сарадници и ди-
ректори школа.

Црвени крст Крагујевца је, на осно-
ву свог досадашњег искуства у раду 
са младима и реализацији пројеката 
за њих, уочио да млади данас имају 
јаку потребу за припадањем групи 
вршњака. То су уједно разлози због 
којих у друштву вршњака ураде и оно 

што се коси са њиховим уверењима 
и што су до тада сматрали неисправ-
ним. Зато је важно научити их рећи 
„НЕ“ у проблематичним ситуацијама. 
Пројекат „Позитивно НЕ“, који је 
финансијски подржало Министарство 
омладине и спорта трајао је четири 
месеца и реализован је у периоду од 
септембра до децембра 2010. године.

Радионице на тему „Како рећи НЕ“ и 
радионица „Развој самопоштовања 
и самопоуздања“ су водили њихови 
претходно едуковани вршњаци уз 
подршку школских психолога и пе-
дагога, а полазници су имали задатак 
да стечено знање преточе у позориш-
ну представу, пријемчиву за младе, на 
тему „Како рећи НЕ“ на делотворан и 
уважавајући начин. Пројекат се завр-
шио фестивалом на коме су проглаше-
не три најбоље представе.

Општи циљ пројекта је промоција 
здравих стилова живота и смањење 
ризичног понашања и водећих 
поремећаја понашања међу мла-

дима. Циљ је да млади препознају 
понашање које их води слободи (од 
зависности) и здрављу, а удаљава их 
од зависности и болести. Специфич-
ни циљеви су: развој самопоуздања, 
самопоштовања и креативности, пу-
тем вршњачких радионица и реали-
зацијом представа. Пројектом је не 
само омогућена већа информисаност 
младих, већ и подстицање родитеља 
да се више информишу код стручњака 
(психолога и педагога) како да 
успешније помажу тинејџерима да се 
правилно развију и постану одго-
ворни и зрели људи.

Најзначајни резултати постигнути 
овим пројектом су:

• Израђен је приручник за вршњачке 
едукаторе „Како рећи НЕ“ (како се 
заузети за себе а не повредити дру-
ге), који је веома добро прихваћен 
од стране младих и добро оцењен 
од стране осталих;
• Едукована 52 вршњачкa лиде-
ра, која су реализовала вршњачке 
едукације, али и оспособљена да се 
и убудуће баве промоцијом здравих 
стилова живота међу младима;
• Реализовано 15 вршњачких 
едукација којима је директно било 
обухваћено 443-је младих;
• Изведено 6 аматерских предста-
ва (сценских наступа) на тему „Како 
рећи НЕ“ на Фестивалу одржаном 
26. 12. 2010. г., којима су афирмиса-
ни млади креативни људи са афи-
нитетима за бављење позоришном 
уметношћу и режијом;
• Подстакнута локална заједница, 
образовне институције, просвет-
ни радници, психолози и родитељи 
на мултисекторску сарадњу када су 
у питању потребе и проблеми мла-
дих.

И овај пројекат је реализован 
захваљујући доброј партнерској 
сарадњи Црвеног крста Крагујевца 
и осам ООЦК из три региона. Мно-
ге активности су, и након завр-
шене реализације, настављене у 
скромније облику, у наведеним 
организацијама Црвеног крста.

Црвени крст Крагујевца је такође 
био домаћин и учесник семинара 
„Унапређење менталног здравља“, 
који је организовао Новосадски ху-
манитарни центар, а поред Црвеног 
крста Крагујевца, који је био пар-
тнер реализатору, у овај пројекат 
су биле укључене и организације 
Црвеног крста Кнића, Раче и Вели-
ке Плане.

Средства информисања су редовно 
пратила све наведене активности и 
информисали јавност о њима, али и 
сугерисали грађанима да воде рачу-
на о свом здрављу. 

ДОБРОВОЉНО 
ДАВАЛАШТВО КРВИ

Главни циљ ове активности је осигурати 
потребне дозе крви и крвних продуката 
према унапред припремљеном плану.

Црвени крст промовише у скла-
ду са препорукама Светске здрав-
ствене организације и Међународне 
Федерације Црвеног крста и Црве-
ног полумесеца, добровољно, аноним-

Предавање на тему ”Здрави стилови живота”
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но и ненаграђено давање крви, због 
приоритета безбедне крви - здравља 
пацијената али и давалаца крви.

Црвени крст Крагујевца је у току прет-
ходне четири године у сарадњи са 
својим активистима из подружница и 
основних организација, Комисијом за 
окупљање и активност добровољних 
давалаца крви, месним заједницама, 
образовним институцијама, волон-
терима, средствима информисања, 
радио на пропагирању, мотивисању 
и самом организовању акција 
добровољног давања крви, што је ре-
зултирало сталним повећањем броја 
прикупљених јединица крви 

Као што се може видети из приказа-
ног бележимо повећање броја да-
ваоца, али истовремено је растао и 
број одбијених даваоца од стране ле-
кара трансфузиолога. Један од раз-
лога, према лекарима је строжији 
критеријум који даваоци морају 
задовољавати како би се осигурала 
сигурна крв.

Вишеструки даваоци крви национал-
но су богатство сваке земље и тако се 
према њима треба односити.

Град је почео да финансира део трош-
кова за организацију акција и на-
бавку мотивационих поклона за 
добровољне даваоце, прихватајући 
сугестију Црвеног крста из 2006. го-
дине, да се даваоци крви морају ува-
жавати и да се у добровољлно дава-
лаштво крви мора улагати. Град фи-
нансира набавку лекова за даваоце, 
обезбеђује им бесплатан градски пре-
воз и финансира организовање акција 
добровољног давања крви.

Стручњаци Института за трансфузију 
крви Србије током две независне 
акције, захвалили су се волонтерима и 
запосленима у Црвеном крсту за изу-
зетну сарадњу и допринос.

Промотери акција у протекле четири 
године били су познате личности глум-
ци, спортисти, музичари: Радош Бајић, 
Мирко Бабић, Звонко Пантовић, Сте-
ван Плетикосић, Јелена Томашевић и 
одбојкаши Радничког, фудбалери МФК 
Економац. Све локалне телевизије 
учествовале су у бесплатном снимању 
спотова.

Црвени крст је посредовао у 
обезбеђивању клима уређаја за Цен-
тар за трансфузију крви од „Енергети-
ке“ и два лежаја за даваоце од Градске 
управе и компаније „Фармапром“.

Такође је прихваћена иницијатива 
Црвеног крста да једна улица или трг 

носи назив Трг (Улица) добровољних 
давалаца крви. 

Током 2009. усвојен је нови Закон о 
трансфузији у коме је јасно дефиниса-
на улога Црвеног крста у мотивисању 
грађана за добровољно давање 
крви и организовању акција 
добровољног давања крви.

Црвени крст Крагујевца има ту част 
да у својим редовима у протекле 
четири године има чак 20 давала-
ца, који су 100 пута дали крв.

За 100 пута дату крв признања су 
примили:
- 2006. године: Мијаиловић Вели-
мир, Јоцовић Миливоје, Станић 
Добривоје, Цветковић Живомир, 
Марковић Мален,
- 2007. године: Тодоровић Дра-
ган, Петровић Богдан, Живановић 
Србољуб, Чановић Бранимир,
- 2008. године: Давинић Живомир, 
Ирић Владан, Михајловић Милован, 
Милићевић Милосав, Стевановић 
Драган,
- 2009. године: Милосављевић 
Драган, Петровић Драгољуб, 
Раденковић Станиша, Денић 
Богољуб, Обрадовић Миља, 
Симовић Рајко.
2010 године: Пантелић Слобода, 
Аксентијевић Милован, Љајић Вла-
димир и Илић Млађан.

За протекле 4 године признање 100+ 
је примило 35 добровољних давалаца, 
признање 50+ је примило 6 давалаца. 

Признање за најхуманију среди-
ну добијале су Подружнице Црве-
ног крста: „Застава Каросерија“, „Заста-
ва Машине“ , „Застава оружје, “РАПП-
Застава“ „Застава Одржавање“, Застава 

Верољуб Стевановић, градоначелник Крагујевца, добровољни давалац крви, прима 
Златни знак Црвеног крста Србије од председника Драгана Радовановића и генералног 
секретара Весне Миленовић, за залагање за усвајање Закона о Црвеном крсту Србије
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Механичка обрада и ФИАТ аутомоби-
ли.

За своје даваоце, ове подружнице 
организују дружења, спортске игре и 
излете.

И даље су међу добровољним давао-
цима крви највише заступљени дава-
оци крви из непосредне производње, 
а недовољно су заступљени из 
институција, житељи села и здравстве-
ни радници.

Црвени крст Крагујевца свечано обе-
лежава 11. мај - Национални дан 
добровољних давалаца крви и 14. јун 
Светски дан добровољних давалаца 
крви. Тог дана Град организује свечани 
пријем и Градоначелник награђује да-
ваоце који су носиоци признања за 50, 
75 и 100 пута дату крв, а најхуманијим 
срединама уручује признање Црвеног 
крста Србије.

Црвени крст Крагујевца уз подршку 
Града организује свечаности и по-
водом 8. марта и Нове године, а то-
ком године у складу са финансијским 
могућностима, обезбеђује мотиваци-
оне поклоне за добровољне даваоце 
крви, дизајниране хемијске оловке и 
шоље, граничнике за књиге, додатни 
оброк, воће и освежење.

Поводом 7. априла - Светског дана 
здравља, у сарадњи са ТВ Крагујевац 
снимљена је емисија ”Суграђани” са 
Момчилом Ђукићем, председником 
Комисије за добровољно давалаштво 
крви и добровољним даваоцем који је 
крв дао 109 пута.

У Организованим акцијама за 
средњошколску и студентску омла-

дину, прикупи се годишње око 400 
јединица крви, а предавање о значају 
добровољног давања крви чује преко 
1500 средњошколаца и студената.

Поводом Дана младих 12. августа 2010. 
године, формиран је Клуб 25, који 
окупља младе добровољне давао-
це крви. За председника је изабран 
Сава Мировић, а за заменика Немања 
Стојановић.

Најмлађи (основношколци и средњо-
школци) свој допринос промоцији 
добровољног давања крви дају кроз 
учешће на Републичком конкурсу 
„Крв живот значи“. Литерарни рад Ни-
коле Вуковића, ученика трећег раз-
реда Основне школе „21. октобар“, 
освојио је Републичку награду, 2006. 
године. Никола је награђен седмод-
невним летовањем у Баошићу.

ПРВА ПОМОЋ

Прва помоћ је најстарија традицио-
нална активност Црвеног крста. Црве-
ни крст Крагујевца је значајну пажњу 
поклањао масовној обуци станов-
ништва о значају познавања основа 
прве помоћи како би се смањио број 
повређених и оболелих лица.

Реализоване су следеће обуке:
- Едукација инструктора,
- Курс прве помоћи за ученике чет-
вртог разреда,
- Курс прве помоћи од 20 часова,
- Комерцијална прва помоћ од 12 ча-
сова за запослене у предузећима,
- Прва помоћ за припаднике 
саобраћајне полиције,
- Прва помоћ за војнике на цивилном 
служењу војног рока у трајању од 30 
часова ( 2007- 2010),
- Прва помоћ за припаднике Ватрогас-
ног батаљона,
- Прва помоћ за просветне раднике и 
васпитаче.
- Предавање за средњошколце Осно-
ве прве помоћи

Овим обукама обухваћено је годишње 
око 2500 житеља Крагујевца.

Међу становништвом које је заврши-
ло обуку за пружање прве помоћи 
највише је било младих. Војници 
на цивилном служењу војног рока 
изјавили су да им је од свих обавез-
них едукација, обука из прве помоћи 
била врло корисна и изведена на про-
фесионални начин. У оквиру ове обу-
ке војницима су одржана предавања 
на тему ”Психосоцијални аспекти 
прве помоћи”, Значај добровољног 
давања крви и Међународно хумани-
тарно право. Контрола Министарства 

Акција добровољног давања крви

Показна вежба указивања прве помоћи
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одбране, обуку и предавања која је ре-
ализовао Црвени крст Крагујевца про-
ценио је као изузетно квалитетну.

Пет волонтера Црвеног крста, 2006. го-
дине боравило је у Грчком граду Патра 
на обуци из прве помоћи, спасавању 
на води и деловању у несрећама. Исте 
године Холандски Црвени крст до-
нирао је нову опрему за прву помоћ 
Црвеном крсту Крагујевац.

Сваке године се одржава градско и 
национално такмичење у познавању 
прве помоћи.

Градско такмичење се реализује у 
сарадњи са Медицинском школом, 
где се и обучавају будући инструкто-
ри ученика четвртог разреда основ-
них школа.

Поред обуке за инструкторе прве 
помоћи сваке године се обучи 8 до 15 
младих за реалистички приказ стања, 
повреда и обољења (РППО), шминке-
ра и исто толико маркираната (глума-
ца).

У протеклом периоду због стру-чности, 
вештина и знања наши волонтери су-
дили су на државним такмичењима:
Др Стеван Китанић, Милош Ђоровић, 
Драга Павловић, Ђорђе Радојевић, 
Драгица Драгољевић, Несторовић 
Милош, Јаковљевић Стефан и Горица 
Радивојевић.

Др Стеван Китанић и Милош Ђоровић 
од 2006. до 2008. године, учествовали 
су у припремама државних екипа за 
Европско првенство, које су три пута 
за редом освојиле титулу Европског 
шампиона у првој помоћи, у Италији, 
Ирској и Енглеској.

Екипе ОТЈ Др Е. Рос су на државним 
првенствима освојили:
- 2006. године Панчево; 4 место - ом-
ладина, 9 место - подмладак, 7. место 
- у РППО; „петлићи“ (ученици четвртог 
разреда) ОШ „Вук Караџић“ прваци 
Града Крагујевца,
- 2007. године Краљево; 2. место - ом-
ладина, 3. - место подмладак, 2. - ме-
сто РППО; ОШ „Станислав Сремчевић“, 
првак Града у такмичењу „петлића“,
- 2008. године Зајечар; 3. - место омла-
дина, 4. - подмладак и 2. - место РППО; 
ОШ “Радоје Домановић“, првак Града,
- 2009. године Кикинда; 3. - место ом-
ладина, подмладак и РППО; ОШ “Мир-
ко Јовановић“, првак Града.
-2010. године Београд 4. - место ом-
ладина, прво место - подмладак и 
прво место - РППО ОШ Станислав 
Сремчевић, првак Града

ЦАЦИНА ПРИЧА

У животу се на неки на-
чин увек направи равноте-
жа, ако не потпуна, оно де-
лимична. Тако, немајући 
срећу да имам сопстве-
ну децу, имала сам то 
задовољство да цео свој 
радни век проведем са 
средњошколцима.

Са нашом хуманитарном 
организацијом сам у див-
ним односима још од 1970. 
године до данашњег дана. 
Сећам се да сам још као уче-
ница Медицинске школе, 
учествовала на такмичењу 
у првој помоћи које је у то 
време било организова-
но на градским базенима. 
С обзиром на то да сам се 
запослила у Медицинској 
школи, као наставник прак-
тичне наставе унапредила 
сам сарадњу са Црвеним 
крстом Крагујевац тако 
што сам спремала екипе 
за такмичења у пружању 
прве помоћи, које су по-
стизале значајне успехе. 
Да бих успешније стручно 
помагала такмичарима, у 
међувремену сам заврши-
ла следеће семинаре: за 
прву помоћ, за реалистички 
приказ повреда, обољења 
и стања и кућне неге. Свим 
организованим акцијама из 
прве помоћи и реалистич-
ког приказа повреда, увек 
сам се радо одазивала. 
Успеси у раду не изостају 
када са преданошћу и 
љубављу радиш оно што 
волиш. Поносна сам што је 
прва екипа из Крагујевца 
представљала државу на 
европском такмичењу у 
пружању прве помоћи у  
Енглеској, у чијој сам при-
преми поред осталих и ја 
учествовала. Било је то 
дивно искуство за мене, по 
тим принципима ми и да-
нас радимо, а све новине 
из ове области донели смо 
у нашу земљу.

До данашњег дана, са 
радошћу учествујем у при-

премању екипа, како за ев-
ропска, тако и градска и ре-
публичка, некада  је било и 
савезна такмичења, као и 
за реалистички приказ.

Екипе Црвеног крста из 
Крагујевца су више годи-
на наступале на европском 
такмичењу са завидним ре-
зултатима.

Припрема екипа до врхун-
ских резултата је мукот-
рпан посао, али све то има 
својих чари. На тај начин 
се толико добро упознамо 
са такмичарима и постане-
мо добри пријатељи, а да 
се не прекорачи међусобно 
коректан однос. Знају да 
нам повере своје мале 
тајне, страхове, патње због 
љубави или неке друге про-
блеме.

Сећам се једне године при-
према екипа за европско 
такмичење на Копаонику; 
после напорног рада, мла-
ди су увек спремни за заба-
ву, шалу, смех и разне сми-
цалице. Разлетели се мом-
ци по собама да траже жен-
ске спаваћице од девојака 
за „пиџама журку“. Тако 
одевени прошетали су до 
кафића у коме су били 
атракција. Учествујући у 
њиховом обликовању, сада 
могу да кажем да су мно-
ги од њих постали одлични 
предавачи и инструктори 
прве помоћи. Међу њима 
има и лекара и здравстве-
них радника са Високом 
школом.

Не могу да не поменем на-
шег доајена у првој помоћи 
који је увек са нама, прим. 
Др Стевана Китанића, 
који за ову област има 
међународну лиценцу.

Могу рећи да сам радећи 
са младима постала боља, 
племенитија и хуманија 
особа.

Драгица Драгољевић
Волонтерка
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Град је финансирао припреме за 
последња три такмичења, а по по-
вратку са такмичења, Др Александар 
Живановић је организовао свечани 
пријем у Салону скупштине града за 
све учеснике такмичења и њихове ин-
структоре.

У припремама екипа посебно су 
се ангажовали волонтери Драгица 
Драгољевић, Милош Ђоровић, Ђорђе 
Радојевић, Стефан Јаковљевић и 
Срећко Стевовић. Све њих мотивисао 
је и учио председник Црвеног крста 
Крагујевац, Др Стеван Китанић, ек-
сперт прве помоћи.

Град од 2008. године финансира и 
организацију обележавања Светског 
дана прве помоћи (друга субота у сеп-
тембру месецу). Сваке године у складу 
са темом Светског дана прве помоћи, 
Црвени Крст организује показну веж-
бу у центру града у сарадњи са Служ-
бом за хитну медицинску помоћ, 
Саобраћајном полицијом и Ватро-
гасном јединицом, грађанима дели 
брошуре о значају познавања прве 
помоћи и материјал „Како да пружиш 
прву помоћ“, коју је штампао Црвени 
крст Србије. У недељном листу „Свет-
лост“, 2008. године, објављене су ос-
новне информације о првој помоћи у 
виду чланка „Карика ланца спасавања 
у пружању прве помоћи“. Телевизија 
Крагујевац, 2009. године, снимила је 
у сарадњи са Службом за хитну меди-
цинску помоћ и волонтерима Црвеног 
крста, серијал на тему како пружити 
прву помоћ.

У току 2010 године Црвени крст Србије 
започео је поступак лиценцирања ин-
структора и предавача прве помоћи. 

Црвени крст Крагујевца је на пригодној 
свечаности уручио 6 лиценци за ин-
структоре и 15 лиценци за предаваче.
Млади чланови екипе прве помоћи 
редовно учествују као додатно са-
нитетско обезбеђење на великим 
манифестацијама у граду: спортским 
такмичењима, концертима, утакмица-
ма, “дрифт“ ауто тркама, а од 2009. го-
дине изводе и показну вежбу на Сајму 
медицине.

Сигурност у саобраћају

Губици који настају као последице 
саобраћајних несрећа су за друштво 
изузетно велики, а када је у питању гу-
битак људских живота ти су губици не-
надокнадиви. За заустављање трен-
да раста броја саобраћајних несрећа 
нужна је превенција.

Традиционално за најмлађе житеље 
нашег града Црвени крст и представ-
ници Саобраћајне полиције реализују 
акцију Заштитимо децу у саобраћају, 
едукујући предшколце који похађају 
установу „Нада Наумовић“ о значају 
безбедности у саобраћају.

Циљ акције је да се малишанима по-
могне да усвоје постигнуто и стекну 
нова знања из области понашања у 
саобраћају. Предавања чује око 1500 
предшколаца и исто толико ученика 
првог разреда. Акцијом су обухваћени 
и родитељи предшколаца њих око 
300; компанија ”Дунав” поклања деци 
распоред часова, а аутошкола „Сат“ 
родитељима, брошуру - савети за без-
бедност у саобраћају. Паркинг сервис 
Крагујевац одштампао је постер ”Како 
бити сигуран у саобраћају”.

Црвени крст сваке године обележа-
ва и „Недељу глобалне безбедно-
сти на путевима“. Волонтери Црве-
ног крста у сарадњи са Саобраћајном 
полицијом у току ове Недеље, врше 
контролу кутија прве помоћи (пре 
доношења новог Закона о безбед-
ности у саобраћају) и деле упутста-
ва за коришћење те кутије, награђују 
возаче моторцикала који носе каци-
ге у оквиру акције „Кацига главу чува“, 
обележавају возила која су паркира-
на на прелазима за инвалиде и дру-
ге пешаке, а у сарадњи са Превен-
тивним центром дома здравља, врше 
контролу крвног притиска и шећера у 
крви возачима и грађанима деле про-
пагандни материјал. Град је 2007. го-
дине за ту Недељу обезбедио сред-
ства преко Савета за безбедност 
Града и тада је то била најбоље ре-
ализована акција у целој Србији. 
Кампања је започела заједничком по-

Припадници Саобраћајне полиције након завршене
 обуке из прве помоћи у Црвеном крсту Крагујевац 
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казном вежбом из прве помоћи ис-
пред Скупштине града, шврљаоницом 
и бициклистичком трком деце из об-
даништа, презентацијом опреме Ва-
трогасног батаљона и опреме Каби-
нета Ургентне медицине Медицин-
ског факултета, а професори Машин-
ског факултета организовали су квиз 
за ученике старијег основношколског 
узраста на тему познавања каракте-
ристика моторцикала и најбоље на-
градили вредним наградама (волан за 
виртуелну вожњу аутомобила на рачу-
нару). Средства информисања су по-
светила изузетну пажњу овој кампањи 
и користили су прилику не само да 
информишу о активностима већ и да 
едукују грађане.

Млади волонтери Црвеног крста уче-
ствовали су и у акцији „Успори, не пре-
тичи живот“, у организацији Удружења 
„Школа мира“, а у сарадњи са Поли-
техничком школом и Саобраћајном 
полицијом.

Циљ свих ових активности је смањити 
број саобраћајних несрећа и придо-
нети заштити живота грађана.

ПОДМЛАДАК И 
ОМЛАДИНА

Црвени крст је посебну пажњу 
поклањао раду са младима и за младе. 
Настојао је да осавремени програм-
ске садржаје рада, како би повећао 
интерес младих за ангажовање у 
организацији Црвеног крста. Актив-
ности Подмлатка и омладине, биле 
су базиране на мотивацији деце и 
младих да се укључе у акције и про-
грамске активности Црвеног крста 

и да кроз волонтерски рад дају свој 
допринос у реализацији програма 
и пројеката, које спроводи Црвени 
крст.

Чланови Подмлатка и Омладине Црве-
ног крста, били су активни учесни-
ци у готово свим активностима Црве-
ног крста, а посебно у здравствено-ва-
спитним, социјалним, добровољном 
давалаштву крви и пројектима веза-
ним за васпитање и образовање мла-
де генерације у духу промоције ху-
маних вредности, толеранције, не-
насилне комуникације, међусобног 
пријатељства и здравих стилова живо-
та, са посебним освртом на превенцију 
болести зависности и СИДЕ. Значајно 
место у реализацији свих активности 
Црвеног крста припада ОТЈ Др Е. Рос.

Црвени крст Србије, 2009. године 
усвојио је нови правилник о раду Под-
млатка и омладине Црвеног крста 
који ближе регулише функционисање 
организација младих.

Основне активности Подмлатка и Омла-
дине су:
- организационо јачање подружни-
ца Подмлатка и Омладине Црвеног 
крста и ОТЈ Др Е. Рос и ширење знања о 
организацији Црвеног крста,
- организовање разних облика здрав-
ствено васпитног рада за ученике и 
студенте,као и спровођење различитих 
активности,
- мотивисање младих за добровољно 
давалаштво крви кроз предавања, раз-
говоре, литералне и ликовне конкур-
се, видео пројекције, контакте са више-
струким даваоцима крви,
- социјално васпитање младих, правил-
ном односу у окружењу, бригом о ста-
рима и слично и
- спровођење конкретних социјалних 
активности (благовремено 
евидентирање деце за евентуалну 
помоћ Црвеног крста).

Почетна знања о Црвеном крсту 
најмлађи житељи нашега града добијају 
још у предшколском узрасту у оквиру 
акције ”Заштитимо децу у саобраћају”.

У оквиру деловања Подмлатка и омла-
дине Црвеног крста реализују се бројне 
активности:
- свечани пријем првака у Подмладак 
Црвеног крста
- традиционална годишња изложба ли-
ковних радова на тему Хуманизам у 
дечјем стваралаштву 
- такмичење ”Шта знаш о Црвеном 
крсту” за ученике петог разреда 

Школица подмлатка Црвеног крста у ОШ ”Вук Стефановић Караџић”

Трка ”За Срећније детињство”
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- Школице подмладак Црвеног крста - 
промоција хуманих вредности
- акција солидарности Друг-другу и из-
бор најхуманије одељенске заједнице
- акција солидарности „Трка за срећније 
детињство“; одлуком Организацио-
ног одбора у претходне четири го-
дине 50% прихода од продатих так-
мичарских бројева припада подруж-
ницама Подмлатка и омладине за 
најугроженије ученике школе, а дру-
гих 50% се користи за помоћ деци која 
нису у васпитно-образовном систе-
му, а угрожена су. Покровитељ трке 
је град Крагујевац а већ три године 
донатори су: Агромаркет, ауто шко-
ле: Алпина, Дуга и Сат, Агенција Буле-
вар, банке: Credy, KBC, Комерцијална 
банка, Водовод и канализација, Град-
ска агенција за саобраћај, Графостил, 
Економски Факултет, Енергетика, Кон-
такт, Медицински Факултет, Правни 
Факултет, Паркинг сервис, Призма, 
Р.О. ”Застава оружје”, Р.О. ”Застава ко-
вачница”, Студентски центар, Студент-
ски културни центар, Фудбалски савез 
Крагујевац, ЈКП Чистоћа.
Продато је стартних бројева по цени 
од 50,00 дин.:
2006. године - 19.445
2007. године - 17.569
2008. године - 15.751
2009. године - 14.031
2010. године - 15.909
-конкурс за најлепшу новогодишњу че-
ститку, чијом продајом се прикупљају 
средства за акцију „Један пакетић 
много љубави“. На конкурс стигне 500 
до 800 радова, а три најбоља штампају 
се у укупном тиражу од 10.000 приме-
рака.
-акција За сунчану јесен живота, има 
за циљ подстицање међугенерацијске 
сарадње

Млади волонтери пре свега чланови 
ОТЈ Др Е. Рос, су активно учествовали 
у обукама, а и сами су били организа-
тори и реализатори зимских и летњих 
школа подмлатка и бројних едукација. 
Млади волонтери били су добри про-
мотери Црвеног крста Крагујевца 
и на међународним семинарима у 
Аустрији, Алжиру, Грчкој и Немачкој и 
на такмичењима у Енглеској и Ирској.

Јужноморавска регија је опремила 
простор Дома Црвеног крста и обезбе-
дила средства за његов рад до 2008. 
године. Циљ Центра за пријатељство 
деце и младих био је да га користе 
малишани из колективних центара и 
млади из локалне заједнице, а истов-
ремено да буде и место за едукацију 
родитеља. Средства за рад вртића су 
обезбеђена и након 2008. године, али 
нису и за даљи рад Центра за младе. 
Волонтер који се изузетно залагао у 
раду са родитељима у овом периоду 
била је Др Зденка Краклајић, педијатар, 
дугогодишњи волонтер Црвеног крста.

Према евиденцији односно дневнику 
који се уредно водио, током 2008. го-
дине, забележено је око 3.000 посета 
Центру.

Пројекат „Од потребе до 
акције“

Савременим приступом и уз огромну 
подршку просветних радника, Црве-
ни крст Крагујевца је крајем 2007. и 
почетком 2008. године ученицима 
крагујевачких средњих школа пону-
дио активности пројекта „Од потребе 
до акције“, чији је финансијер било Ми-
нистарство омладине и спорта.

Пројекат „Од потребе до акције“ је 
настао као резултат анализе потре-
ба и проблема младих у Крагујевцу 
и за свој основни циљ имао је 
повећање угледа и учешћа младих 
у локалној заједници, промовисање 
удружења младих и подстицање 
њихове узајамне сарадње, али 
и обезбеђивање успешне смене 
генерација у области волонтаризма.

На огромно задовољство волонтера, 
активиста и стручних сарадника Црве-
ног крста Крагујевца, интересовање 
за бављење волонтерским и хума-
нитарним радом, радом са децом и 
реализацију хуманитарних акција, 
али и за бављење новинарством, за 
креирање садржаја и организацију 
рада „Инфо-центра за младе“, показа-
ла су 132 омладинца. Стекавши том 
приликом сва потребна знања и веш-
тине и исказавши своја интересовања 
да се баве реализацијом овог 
пројекта, омладинци су се већ истог 
дана предали организовању свеча-
ног отварања „Инфо-центра за мла-
де“ у просторијама Црвеног крста 
Крагујевца, у среду 20. фебруара 
2008. године, чему је присуствовала 
Ивана Ковачевић, помоћник мини-
стра за омладину и спорт. Тo je про-
стор који окупља младе различи-
тих интересовања, окупља омладин-
ске организације са афирмативним 
програмима за младе и представља 
својеврсну базу информација о 
садржајима који су понуђени млади-
ма из Крагујевца и околине.

Са друге стране, контакт са основ-
ним школама и ученицима 6. разре-
да, успоставило је око 60 едукова-
них младих волонтера Црвеног крста 
Крагујевца и заједно са њима реали-
зовало око 40 хуманитарних акција до 
краја пројекта.

Поред едукација, креирања ак-
тивности за младе, обука за децу и 
реализација малих хуманитарних 
пројеката, значајан циљ наведених 
пројекта остварен је реализацијом 
једнодневне екскурзије до Београда и 
обиласком „Медиа-центра“, где су мла-
ди новинари имали прилику да виде 
најсавременију опрему, простор и ме-
тоде модерних презентација, а затим 
и посетом Црвеном крсту Србије, где 
су млади могли да сазнају више о ак-
тивностима Црвеног крста за њихове 
вршњаке и другим програмима Црве-
ног крста у земљи. Ово дружење је 
допринело да се учесници међусобно 
боље упознају, зближе и још више за-
воле организацију Црвеног крста.

”Заштитимо децу у саобраћају”
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Пројекат „Од потребе до акције“ трајао 
је 9 месеци и завршен је августа 2008. 
године.

Црвени крст Крагујевца на локал-
ном нивоу је тесно сарађивао и даље 
сарађује са другим организацијама чије 
пројекте финансира Министарство ом-
ладине и спорта и тиме давао свој до-
принос спровођењу кампање „Замисли 
живот“, изради и примени Стратегија за 
младе и унапређењу положаја младих 
у Србији и у Крагујевцу.

С обзиром на изузетно добар од-
зив младих, на њихово велико 
интересовање да се и даље ангажују 
у Црвеном крсту, с обзиром на 
чињеницу да нам се велики број мла-
дих јавио након завршених обука и да 
сличне садржаје нико у граду не може 
да им понуди осим наше организације, 
Црвени крст Крагујевца и даље улаже 
велике напоре да обезбеди донатора 
који би подржао реализацију истих или 
сличних обука за младе.

Програм обуке у оквиру пројекта 
„Од потребе до акције“, конципиран 
кроз занимљиве теме и методологију, 
представљао је добар и функцио-
налан приступ младима и ефика-
сан метод за анимирање волонтера и 
омасовљавање организација Црвеног 
крста.

У 132. години постојања, Црвени крст 
Крагујевца је кроз једну акцију за 132 
омладинца постао нови пријатељ, 
ново интересовање и ново место за 
дружења и изласке.

Крајем 2009. године, Црвени крст 
Крагујевца започео је реализацију 

Пројекта „Заједнички програм за 
инклузију Рома и других маргина-
лизованих група кроз образовање 
„Промоција хуманих вредности“, који 
се реализује уз подршку Шпанског 
Црвеног крста, а преко Црвеног крста 
Србије.

Циљ овог програма је смањење 
насиља међу младима и то кроз 
побољшање комуникације, реша-
вање конфликта мирним путем и 
поштовање различитости. Циљна гру-
па су деца, а реализатори програма 
поред просветних радника су актив-
ни млади волонтери (три студента ме-
дицине).

Прва презентација програма из-
вршена је 8. децембра 2009. године, 
у холу ОШ “21. октобар“, која се прва 
укључила у овај програм, којој су при-

суствовали просветни радници, ди-
ректори школа и волонтери Црвеног 
крста. Скупу је присуствовао и начел-
ник Школске управе Министарства 
просвете из Крагујевца проф. Радојко 
Дамјановић и просветни сарадник и 
инспектор проф. Горан Јоксимовић. 
Том приликом је и потписан спора-
зум о партнерству између ОШ „21. 
октобар“ и Црвеног крста, којим је 
предвиђено да се пројекат реализује 
за два одељења првог разреда.

Ове забележене и многе незабележе-
не активности Подмлатка и Омлади-
не Црвеног крста, не би биле реали-
зоване да није било огромног допри-
носа просветних радника, сарадника 
Црвеног крста руководиоца Подмлат-
ка и Омладине у школама, као и деце 
и младих који су од срца прихватили 
ове активности и акције које је покре-
тао Црвени крст.

За једну такву акцију, коју је Црве-
ни крст Крагујевца реализовао у 
сарадњи са младим волонтерима, Ин-
ститутом за јавно здравље, Превен-
тивним центром Дома здравља, Ватро-
гасним батаљоном СУП-а Крагујеваца, 
а поводом Светског дана вода у 2008. 
години, за житеље у тзв. картонском 
насељу на „Јужној обилазници“, млади 
волонтери Црвеног крста освојили су 
III републичку награду за реализовану 
акцију током 2008. године, на конкур-
су Министарства за омладину и спорт 
Републике Србије, кoja им је уручена 
марта 2009. године.

Чланови Омладинске теренске 
јединице „Др Елизабет Рос“ су 
током 2006.-2010. године, били 
изузетно активни и давали свој 
допринос реализацији готово 

Деца из Крагујевца на Тасосу, јануар 1996

Потписивање споразума о сарадњи са школом ”21. Октобар” 
на реализацији пројекта ”Промоција хуманих вредности”
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УСПОМЕНЕ СА ТАСОСА

Фијукали су хладни ветрови с Црног Врха!
Брашнаст снег белио је скоро залеђен дубоки бус. 
Шћућурену децу, на хладним седиштима, мучио је тешко решив ребус.
Јова, тек прваче, објашњавао је сестри, да је - одлазак у топлу Грчку, овог, окупљања сврха.

Да, те 1994., због тешке економске кризе,
усамљеној и унесрећној деци из многих делова СРБИЈЕ,
ГРЧКЕ власти су даровале пријатељске визе
- да срце сваког од њих, бар за НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ, тужно не бије.

Танко одевени основци, јако сиромашни, без једног или оба родитеља,
са Др Љубишом Милојевићем и Миленијом Ђоновић, проф. енглеског, у улози волонтера водитеља,
сакупљена од КРАГУЈЕВАЧКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА, на позив балканских јужних пријатеља,
у конвоју вршњака из других градова, хита на ТАСОС, где их чека велики број доброчинитеља.

У току дугог и труцкавог путовања, 
као да није било никаквог дечјег шапутања. 
Иако, јако узбуђени, читаве ноћи, нису тренули ни трен, 
успели су, ипак, стигавши у Солун, да сачувају дух виспрен.

Приспели у овај древни град - у рану зору,
по први пут су се дивили азурном мору,
упућивали захвалне погледе према Олимпу недалеком,
маштајући о помоћи грчких богова - свемогућим леком.

Живнули су под зимским сунцем - милујућим,
наставили су вожњу пределима - умирујућим,
према туристички познатој - острвској дестинацији,
за овакве лепоте захвални читавој хеленској нацији.

Застали у пристаништу сликовите Кавале,
чија је красота достојна уметничке хвале,
жао им је било - што на трајект нису могли одмах да се ”свале”,
те да, велики умор - на љуљушкајуће таласе превале.

Тако усидрени - морали су сачекати касне, вечерње сате,
борећи се - да за залазећим, прекрасним, сунцем сувише не пате.
Запловили су, тек - кад су, на високом хоризонту, приметили обрисе сребрнасте луне,
и тада се, због радости поласка, њихова изненадна песма узнела на све околне лагуне.

Тачно у поноћ, у највећој сали основне школе у Лименарији,
дочекало их је на стотине вршњака и њихових родитеља – захваљујући Марији,
како смо је ми звали, по имену МАГДИ - најпознатијем радијском репортеру са Тасоса,
која је умилно и поздравно говорила, док су деца зујала - као милион распеваних оса.

Гркиња ПАГОНА, власница модерног маркета, студирала је у Шапцу,
знала је српски језик, па је са сваким весело шћућорила,
и обраћала, као неком, милом - малом врапцу,
да међусобно одаберу одговарајућег другара савршено се изборила.

Ниједан дечак из места, није остао без госта – “српског филоса”,
ниједна девојчица није отишла дома - без, из наших крајева, пријатељице будуће,
одрасли су добили собе у пристојном хотелу - код једног угледног “боса”,
малишани су смештени у домаћинске, углавном поред обале, лепо уређене куће.

Деца су се на грчком, српском и енглеском језику споразумевала.
Ја сам, са нашом домаћицом, говорио француски.
Госпођа Миленија енглески. Две старије девојчице знале су руски.
Комшија, гастарбајтер, немачки. “Језичких тешкоћа нема”- госпођица Попи нас је уверавала!

Ова последња - млада грчка дама, свршила је богословију у Београду.
Радовала се што је битисала у нашем главном граду.
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Трудила се из дубине душе своје,
да она и њени, својим гостољубљем, ово српскогрчко дружење што лепшим обоје.

Поносни домаћини су нам показивали све значајности њиховог острва.
Врло умешно, јер, с’ нама - њихова туристичка искуства нису била прва.
Провозали смо се, у континуитету, читавом, кружном обалом - 108 км дугом.
При визити једном старом манастиру - прошетали се и финим, попут парка, дотераним лугом.

Мали Шумадинци су свуда даривани пажњом и вредним поклонима!
Обично добрим, чак и маркираним патикама, јакнама, тренеркама, и другим стварима!
Деца из Србије су, напросто, била засута поштовањем,
а и сама су за то заслужна – успостављеним, вечитим друговањем.

Импресивну слику оставила је, у централној дискотеци, завршна свечаност,
у којој су, скоро сви, школарци из места - Крагујевчанима показивали велику оданост.
Млади са ЛЕПЕНИЦЕ су се захваљивали својим домаћинима - колико су год могли,
иако крајње скромних финансија - да их позову у госте, ипак, снаге су смогли!

Одиграли су и важну фудбалску утакмицу са острвским вршњацима.
Уиграни мештани меч су са високим резултатом добили.
Но, наравно, важније од тога је - да су се спортским такмичењем опростили.
И да је “свако створио другара кога може мобилним да цима”.

Колико је јако пријатељство оформљено, може се видети и по томе,
што су, кроз годину дана позвали, и поново организовано прихватили, наше момчиће и моме.
Наставили су и касније, сваког лета, појединачно или породично, да се посећују,
и до садашњих тренутака једни другима мисли чудотворне да посвећују.

Сићушна Мира, данас келнерица, пре месец дана, у нашем, угледном кафеу, ме изненади:
“Ена потири крио неро, паракало?!”
Онда се - претстави, и рече, да је она, из оне групе деце у којој се, при опраштању, најаче плакало!
Баш се тиме поносила! Многе речи научила, касније, чак мало у тој земљи успела и да ради.

Госпођа Миља, др ветеринарске медицине, препозна ме, управо, на свадби - Игора, сина мога: 
“Докторе Љубиша, моја Марија, докторант економије, била је с’вама у Грчкој, 1995., па стога,
желим да пренесем велику захвалност Маркоу Костосу и Фортини, на најлепшем острву света,
где је, са Гагом, Љиљином, и децом домаћина, уживала - као да је вози брзина пета!” 

Палилулац Марко, иако клинац, био је велики шерет,
па је огромни терет, 
својим привременим хранитељима, несвесно на леђа поставио,
јер је одвезао укотвљене чамце испред свога боравишта, па и даље тако - да се игра наставио,
све док они, попут јата црних птица, не отплуташе далеко на узбуркану пучину,
приредивши читавом селу, тим нечувеним чином, јаку мучнину.
Но, месни, морски вукови, сва пловила сакупише,
грешку, нашем дечаку, великодушно опростише,
другу децу, како треба, коректно подучише,
да сличне грешке - не праве више.

Колико се родитељске бриге о нашој деци тамо свило,
схватио сам - видевши, у не богатој грчкој породици, наше дете, како се болно у чаршав увило.
Због дрхтавице, језе, високе температуре, стезања у ждрелу, односно гнојаве ангине!
Без речи, сврсисходно, купили су најскупљи антибиотик, и допринели да га болест лакше мине.
Нудили су набавку и других лекова крајње искрено!
Кували му чајеве, стварали спокојну атмосверу,… Мислим да је овим све речено!

ДИРЕКТОР гимназије угостио нас је у своме дому. Провели смо весело ноћ целу.
НИКОС, продавац у својој, малој, продавници ципела - одвео нас је на викенд у његовом селу.
Знана, МАГДА, новинарка, ставила нам је на располагању, за дечје потребе, породична кола,
а сеоски ПАРОХ, своју кућу, где смо сортирали новогодишње дарове, јер је била заузета школа.

Пролетеше две седмице - невероватно брзо!
Враћали смо се, пуни позитивних успомена, породицама, за БОЖИЋ, и није нам сметао пут мрз’о.
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свих активности Црвеног крста 
Крагујевца: учествовањем у улич-
ним манифестацијама, промотивним 
пунктовима, показним вежбама, 
прес - конференцијама, трибинама, 
едукацијама и акцијама паковања и 
дистрибуције хуманитарне помоћи.

Председници Омладинске теренске 
јединице у протеклом периоду били 
су:

- 2006. - 2007. године Родијевић Ђорђе,
- 2007. - 2008. године Стојановић 
Маријана,
- 2008.-2009. године Чпајак Миљан
- 2009. године Јокић Милан
- 2010. године Стефан Јаковљевић

Редовно се организују врло квали-
тетне Скупштине, када угосте ве-
лики број младих из наше земље и 

земаља из бивше Југославије. Учес-
ници са њихових Скупштина одла-
зе задовољни, јер поред забаве и 
дружења „теренци“ веома детаљно 
осмисле и радни део,на коме се 
размењују идеје, искуства и знања из 
других теренских јединица.

У складу са истом манифестацијом, 
наши млади волонтери били су гости 
других омладинских групација при 

Црвеном крсту/крижу: Палилуле, Ста-
рог града, Кикинде, Даниловграда , 
Осијека , Сарајева, Скопља и Охрида.
Огромно искуство и знање стица-
ли су млади волонтери кроз сарадњу 
са организацијом „Јанун“ из Ханове-
ра, која је успешно негована у овом 
периоду. Наиме, чланови Омладин-
ске теренске јединице „Др Елизабет 
Рос“, шест година бораве по 10 дана 

у Хановеру и са својим вршњацима 
из Немачке припремају радионице и 
садржаје, које заједно током лета, у 
просторијама Дечијег дома „Младост“, 
реализују за децу без родитељског 
старања и њихове вршњаке,који живе 
у породицама.

Омладинска теренска јединица ”Др 
Елизабет Рос” је специфичан облик 
организовања младих унутар Црве-
ног крста Крагујевца и њени чла-
нови настоје да својим деловањем 
и радним ангажовањем доприносе 
потпунијем остварењу циљева и зада-
така Црвеног крста и задовољавања 
интереса младих.

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

Учествујући активно у процени капа-
цитета Службе тражења, Црвени крст 
Крагујевца је значајно допринео из-
ради Стратешког плана развоја ове 
Службе за период 2007.-2010. година.

Координациона канцеларија служ-
бе тражења у Крагујевцу, једна је од 
укупно 5 канцеларија формираних 
на територији Србије и припадају јој 
службе тражења из 23 организације 
Црвеног крста. Циљ је унапређење 
рада и боља координације у овој об-
ласти. По формирању координаци-
оних канцеларија, све општинске 
канцеларије у саставу истих, у оба-
вези су да достављају тромесечне 
извештаје о раду, на основу којих ко-
ординационе канцеларије шаљу збир-
не извештаје Служби тражења Црве-
ног крста Србије.

Током 2008. године, координатори су 
упознати са обрасцима и поступком 
узимања ante mortem података. По-

Испред зграде ЦРВЕНОГ КРСТА, поред особља и медија, чекали су нас насмејани најдражи.
А шта је више од тога дечја душа, у то несрећно време, могла да тражи!

Свако, ко је, у тим приликама, зимовао у овој земљи добрих људи, на крајњем европском југу, 
успео је из свог срца да истера превелику, оновремену тугу.
И вратио се, са пријатељског Тасоса, не само одевно - дивно преобучен,
него да чини, кад год то може, срећним друге, изванредно научен! 

Следеће године возио нас је Мија, аутобусом “Аутосаобраћај” предузећа,
за награду, пред пензијом, као најбољи возач - без изузећа,
пуног још млађе деце, узраста Младена - мога синовца,
који је у Потосу, дивном дому за игру имао још два грчка основца.

Тада смо у пратњи имали и др Радовића интернисту и Ивану професора енглеског,
јер су деца била расута к’о драгуљи по многим острвским насељима.
Они, као и већ поменути стручњаци, никад - нису били у контакту с младима гласа реског.
И сви су радо учествовали у свим фантастичним грчко српским весељима.

Др Љубиша Милојевић, спец ОРЛ 

Чланови омладинске теренске јединице
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вод за ову активност је чињеница да 
ће Међународни комитет извршити 
примопредају Црвеном крсту Србије 
око 1.800 досијеа несталих лица на 
територији бивше СФРЈ, чији тражио-
ци живе на територији Србије. За исте 
потребе реализован је приручник за 
пружање психосоцијалне подршке, 
пре свега породицама несталих и кид-
напованих, први ове врсте у свету, у 
чију израду је била укључена и Невен-
ка Богдановић, психолог и садашњи 
секретар Црвеног крста Крагујевца.

До краја 2009. године, канцеларијама 
је био доступно укупно 290 досијеа 
несталих на подручју Хрватске, од 
чега је 22 захтева са подручја коорди-
национе канцеларије у Крагујевцу.

Током 2009. године одржана су два се-
минара за пружање психосоцијалне 
подршке породицама несталих и кид-
напованих.

У четворогодишњем периоду, у ок-
виру координационе канцеларије у 

Крагујевцу покренуто је укупно 49 
захтева за тражење несталих лица, 
покренут 31 захтев за добијање 
потврде о времену проведеном у 
заробљеништву и интернацији, укуп-
но је пристигло 19 потврда Црве-
ног крста Србије, док су уручене 72 
потврде о времену проведеном у 
заробљеништву и интернацији. Од-
ржано је укупно 13 семинара, у окви-
ру координационе канцеларије укуп-
но 352 особе су се обратиле Служ-
би са одређеним захтевима, док је 
обављено укупно 867 телефонских 
разговора.

Поводом Међународног дана кид-
напованих и несталих – 30. авгу-
ста , захваљујући доброј сарадњи са 
медијима, локалне телевизије емитују 
прилог поводом обележавања Међу-
народног дана киднапованих и неста-
лих.

У периоду од 01. 10. .2010. до 15. 12. 
2010. године, Црвени крст Крагујевца 
реализовао је пројекат „Оснаже-
ни“ намењен члановима породи-
ца несталих и киднапованих лица на 
територији бивших југословенских 
република. Пројекат је реализован у 
сарадњи са још 4 организације Црве-
ног крста, и то: Топола, Баточина, Ла-
пово и Кнић.

Општи циљ пројекта је јачање капа-
цитета чланова породица несталих 
лица у циљу превазилажења психо-
лошких тешкоћа ишчекивања и не-
извесности у вези са судбином не-
сталих, као и социјалних , правних и 
тешкоћа унутар саме породице, које 
се односе на нестанак члана њихових 
породица.

Специфични циљ пројекта је помоћ 
члановима породица несталих (само-
хране мајке са децом) у савладавању 
проблема ишчекивања и неизвесно-
сти у вези са судбином несталих су-
пруга и очева.

Структуру пројекта чиниле су триби-
на правно-социјалне тематике, здрав-
ствено-превентивни прегледи корис-
ника пројекта и 2 излета-радиони-
це у манастиру Денковац, за одрасле 
и младе чланове породица несталих 
лица.

Дана 24. новембра 2010. године у 
просторијама клуба „Дуга“ Црвеног 
крста Крагујевца, одржан је округ-
ли сто правно социјалне темати-
ке у оквиру кога су присутни члано-
ви породица несталих и киднапова-
них лица (34 лица) могли добити од-

ДАН У МАНАСТИРУ 
ДЕНКОВАЦ

Хладно новембарско јутро. 
Сусрет са члановима породи-
ца киднапованих и несталих 
лица у ресторану „Италија“ 
Црвеног крста Крагујевца и 
полазак у манастир Денко-
вац.

Уз причу је брзо прошао пут 
до манастира. У манастиру 
нас је дочекао отац Серафим 
са свештенством.

Док сам улазила у манастир 
и палила свеће, осетила сам 
неки чудан мир и спокојство. 
Слику манастира и историјат 
употпунио је отац Серафим.

У парохијском дому, чланови 
породица несталих и киднапо-
ваних су испричали најдубље 
ране својих душа од којих ни-
куда не могу да побегну и које 
никада не могу да зарасту док 
своје најближе чланове не 
пронађу, док им обележе ме-
ста где ће их посећивати и па-
лити им свеће.

Дубоко ме је дирнула свака 
појединачна прича и у моју 
душу се уселили немир и 
неспокојство.

Прочитала сам им причу ано-
нимног писца „Четири свеће“ 
покушавајући да их утешим 
мада утехе нема, да у њихове 
рањене душе уведем наду 
коју су заувек изгубили у 
вртлогу времена.

Песму од нади отпевао је и 
отац Серафим, која је на све 
нас оставила снажан утисак.

Приближавало се време по-
вратка. Обазриви возач лага-
но је излазио из кривина иза 
манастира. Загледана у си-
вило јесењег предвечерја, 
размишљам како сам богатија 
за слику и сазнање о мана-
стиру Денковац и тужнија за 
спознају да су бол и патња 
део постојања чланова поро-
дица несталих и киднапова-
них.

ЧЕТИРИ СВЕЋЕ

Четири свеће су лагано горе-
ле. Била је тишина и могао се 
чути њихов разговор.
Прва свећа је рекла:
„Ја сам МИР. Људи не 
успевају да ме сачувају... 
Нема потребе да горим, мис-
лим да ћу се угасити.“ И од-
мах се угасила.
Друга свећа је рекла: „Ја сам 
ВЕРА. Нажалост, многи људи 
имају површну веру и ја их не 
занимам... Нема смисла да 
горим и даље.“ Тек што је то 
изговорила, дунуо је лагани 
поветарац и угасио је.
Трећа свећа је жалосно про-
зборила: „Ја сам ЉУБАВ. Не-
мам више снаге јер људи че-
сто заборављају на мене“. И 
истог момента се угасила.
Недуго затим у собу је ушло 
дете:
„Шта је то? Требало је да го-
рите до краја“, рекло је дете 
и одмах заплакало.
Тада се огласила четврта 
свећа:
„Не бој се. Све док ја горим, 
моћи ћемо да упалимо оста-
ле свеће. Ја сам НАДА“.

Милка Игњатовић
Волонтерка 
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говоре од представника установа/
институција или бити упућени на над-
лежне институције које могу помоћи 
у решавању конкретних прав-
них и социјалних проблема, захте-
ва, тешкоћа и недоумица корисника 
пројекта.

Након одржаног округлог стола прав-
но социјалне тематике, у простори-
јама Црвеног крста Крагујевца, од-
ржани су превентивни здравствени 
прегледи корисника пројекта.

Едукацију о превенцији рака дојке, 
прегледе нивоа шећера у крви, 
крвног притиска, скрининг гојазности 
и скрининг на дијабетес спровели су 
представници Превентивног центра 
Дома здравља у Крагујевцу, уз помоћ 
волонтера Црвеног крста Крагујевца.

Одрасли чланови породица несталих 
лица (41 лице) посетили су манастир 
Денковац дана 27. новембра 2010. 
године, док је за младе чланове (20 
лица) излет организован 11. децем-
бра 2010. године.

Након срдачног дочека, чланови по-
родица несталих лица су присуство-
вали духовним разговорима са игума-
ном Серафимом, који је на пријемчив 
начин говорио о виђењу проблема 
душевне патње изазване нестанком 
ближњег, из перспективе хришћанске 
православне вере. На излету мла-
дих покренута је иницијатива за 
формирање огранка Удружења мла-
дих чланова породица несталих и 
киднапованих лица.

Пројекат су медијски пропратиле и 
подржале три регионалне медијске 

куће у Крагујевцу, Телевизија 
Крагујевац, Телевизија „Канал 9“ и 
Телевизија „ИН“.

Борба против трговине 
људима

Поводом Европског дана Борбе про-
тив трговине људима, 18. октобра, 
Црвени крст Крагујевца реализује 
низ активности, како би скренуо 
пажњу да жртва може бити свако. По-
ред гостовања на медијима, уз помоћ 
и учешће младих, грађанима се деле 
лифлети, а у сарадњи са Полицијском 
управом Крагујевац, за ученике 
средњих школа организују се триби-
не и радионице. Како би се обезбе-
дило континуирано информисање и 
едукацију, Црвени крст Крагујевца је 
оспособио младе волонтере за трене-
ре и едукаторе програма Борба про-
тив трговине људима, захваљујући 
подршци Црвеног крста Србије.

ЦЕНТАР ЗА ДИФУЗИЈУ 

Црвени крст Крагујевца је програм 
дифузије, као основни задатак сва-
ке организације Црвеног крста, ре-
ализовао у великом обиму, иако је 
финансијска подршка донатора у од-
носу на претходне године била знат-
но мања.

Програм дифузије је реализован кроз 
предавања,школице, квиз «Шта знаш 
о Црвеном крсту», презентације и 
едукације током свих традиционал-
них активности,али и посебно ор-
ганизоване активности дифузије за 
одређене циљне групе.

Око 19.000 житеља Крагујевца годи-
шње је у прилици да чује основне 
информације о историјату, принци-
пима, знаку и активностима Црве-
ног крста, а захваљујући запаженом 
медијском праћењу активности, број 
индиректно информисаних је дале-
ко већи.

Свака активност започињала је при-
чом о Црвеном крсту. Програм је 
био усклађен у односу на узраст и 
образовање, а најчешће циљне групе 
су била деца школског и предшкол-
ског узраста и млади.

У оквиру Регионалне темат-
ске конференције под називом 
„Дисеминација Међународног хума-
нитарног права и основних принципа 
Црвеног крста“, које је организовао 
Црвени криж Града Мостара, пред-
ставницима организација црвеног 
крста / крижа из различитих градова, 
презентован је начин организације 
дифузије при Црвеном крсту Србије, 
као и путеви комуникације међу 
организацијама.

У готово све традиционалне активно-
сти Црвеног крста Крагујевца, била је 
укључена и дифузија.

Црвени крст Крагујевца је у 
четворогодишњем периоду, сара-
ђивао са Одељењем за одбрану Гра-
да Крагујевца у реализацији обу-
ке војника на цивилном служењу 
војног рока. Улога Црвеног крста у 
наведеним обукама састојала се у 
спровођењу обуке за пружање прве 
помоћи и трочасовног предавања о 
Међународном хуманитарном праву.

Црвени крст Крагујевца је едуковао 
инструкторе, просветне раднике за 
реализацију семинара за младе на 
тему “Истраживање међународног 
хуманитарног права”.

У оквиру програма дифузије, 
реализује се и већ поменути пројекат 
„Промоција хуманитарних вредно-
сти“ за ученике основних школа.

Као Центар за дифузију ,Црвени крст 
Крагујевца прати реализацију про-
грама дифузије у: Аранђеловцу, Ба-
точини, Великој Плани, Деспотовцу, 
Жабарима, Јагодини, Книћу, Лапову, 
Параћину, Пожаревцу, Рачи, Реков-
цу, Смедервској Паланци, Смедереву, 
Свилајнцу, Тополи, Ћуприји.

Црвени крст Крагујевца је обележио 
све међународне дане који су блиски 
мисији Црвеног крста:

Породице несталих у посети манастиру Денковац
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ЗНАЧАЈ МИСИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
ИСКУСТВА И ОПШТИ УТИСЦИ

Мисија организације Црвеног крста је од 
немерљивог значаја за човечанство, усме-
рена на спречавање и олакшавање људске 
патње, пружање помоћи угроженим лицима и 
обезбеђивање поштовања хуманитарних пра-
ва, без било какве непосредне или посредне 
дискриминације по било ком основу. Посеб-
на активност ове организације је усмерена на 
подстицање добровољности и сталне спрем-
ности њених чланова у спашавању угрожених 
живота и здравља људи, посебно у случајевима 
ратних сукоба, природних, еколошких и дру-
гих несрећа. Такође, она има велику улогу и 
у мирнодопским условима, у циљу пружања 
социјалне заштите и превентивног деловања у 
области здравствене заштите, едукације станов-
ништва и унапређивања хуманитарних вредно-
сти друштва.

Једна од најважнијих активности мисије Црве-
ног крста, јесте дифузија (енгл. dissemination; 
франц. diffusion), која означава ширење знања 
о међународном хуманитарном праву и основ-
ним принципима Међународног покрета  Црве-
ног крста и Црвеног полумесеца. Отуда, она 
представља изричиту правну међународну оба-
везу држава чланица потписница појединих уго-
вора међународног хуманитарног права, нацио-
налних друштава Црвеног крста, Међународног 
комитета Црвеног крста и Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и Црве-
ног полумесеца. У међународном праву обавезу 
вршења дифузије, прописану на изричит и сас-
вим јасан начин, налазимо у све четири Женев-
ске конвенције од 1949. године.

Дифузија има бројне циљеве, од којих су 
најважнији: ширење знања о хуманитар-
ним вредностима које заступа и унапређује 
међународни покрет, пружање најбоље могуће 
заштите жртвама рата, путем омогућавања 
стицања знања о међународном хуманитар-
ном праву и најефикасније примене тих знања, 
уз пуну свест о њиховој вредности и оправ-
даности, објашњавање хуманитарне мисије 
Црвеног крста и хуманитарне акције које он из-
води, побољшање угледа Црвеног крста и без-
бедност особља које учествује у хуманитарној 
акцији, допринос регрутовању нових чланова 
ове организације и слично. Имао сам велику 
част, да сам неколико година био предавач за 
дифузију о међународном хуманитарном пра-
ву, још пре успостављања Међународног суда 
за кривично гоњење лица одговорних за тешка 
кршења међународног хуманитарног права на 
територији бивше Југославије (познатог и као 
Хашки трибунал), тела Уједињених нација ос-
нованог Резолуцијом 827 Савета безбедности 
УН, са задатком да суди починиоцима ратних 

злочина на подручју бивше Југославије после 
1991. Циљ ових предавања је био да се пренесе 
знање из области међународног хуманитарног 
права лаицима, студентима, младим људима, 
представницима цивилног друштва, активисти-
ма Црвеног крста, лидерима и другим.

Црвени крст Крагујевца реализовао је и про-
грам дифузије, као основни задатак сваке 
организације Црвеног крста, иако је финансијска 
подршка донатора, из године у годину, све 
мања. Центар за дифузију Крагујевац је орга-
низовао велики број предавања, презентација 
и едукација кроз, готово све, традиционалне 
активности наведене организације, пре све-
га, и кроз пројекат “Промоција хуманитарних 
вредности”, који је својствен, нарочито, мла-
дим волонтерима. Такође, пословима службе 
тражења, због карактеристичних и даље при-
сутних потреба, посвећује се значајна пажња, 
одржавањем циклуса семинара у циљу стицања 
нових и освежења већ стечених знања, са на-
гласком на практично-радионичарском начину 
реализације обуке. Оно што је врло значајно у 
спровођењу процеса дифузије, јесте адекват-
но одређивање одговарајућих циљних група, у 
које спадају: ученици основних и средњих шко-
ла, студенти и други млади, наставно особље у 
школама, на факултетима и вишим и високим 
школама, правосудни органи, здравствени рад-
ници, представници државних органа и локалне 
самоуправе, средства јавног информисања, оп-
шта јавност и други.

За Крагујевац, као и за целу Србију, посебно је 
значајно што је пододбор Црвеног крста Србије, 
основан само неколико дана после оснивања 
Српског друштва Црвеног крста, као национал-
ног друштва. Наиме, 25. јануара по старом, а 6. 
фебруара 1876. године, по новом календару, на 
иницијативу др Владана Ђорђевића, угледног 
војног лекара, у Дворани београдске општине, 
основано је Српско друштво Црвеног крста, а 
за првог председника изабран је митрополит 
Михајло Јовановић. Исте године, 15. фебруара 
по старом, односно 27. фебруара по новом ка-
лендару, одржане су демонстрације у Крагујевцу, 
познате под именом “Црвени барјак”, које су  ука-
зале на једну нову снагу, као носиоца прогреса, 
у специфичним друштвеним, економским и по-
литичким приликама. Управо тих дана, основан 
је и крагујевачки пододбор Црвеног крста, који 
ове, 2011. године, слави значајан јубилеј - 135 
година свог рада и  постојања. У досадашњем 
периоду, Црвени крст у Крагујевцу је постао 
једна од најорганизованијих и најактивнијих 
организација унутар националног Црвеног 
крста.

Мотиви због којих се неко одлучује за волон-
терски рад су веома бројни и захтевају система-
тичан и стручно вођен поступак, како би услуге 
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- 8. мај Светски дан Црвеног 
крста,
- 8.-15. мај Недеља Црвеног крста,
- 150. година битке код Солфери-
на и
- 5. децембар Светски дан волон-
тера.

ИНФОРМАТИВНО-
ПРОПАГАНДНА 
ДЕЛАТНОСТ

Представници средстава инфо-
рмисања, локалног и националног 
карактера, електронски и штампа-
ни, су били сведоци готово свих ак-

тивности Црвеног крста Крагујевца 
и врло објективно, квалитетно и 
афирмативно извештавали јавност 
о значају циљева, задатака и про-
грама наше Организације.

Ангажовање Црвеног крста у 
бројним активностима и области-
ма свога деловања, допринело је, 
управо захваљујући коректној и 
негованој сарадњи са медијима, 
побољшању имиџа Црвеног крста 
у локалној заједници, бољој ин-
формисаности грађана о актив-
ностима и програмима Црве-
ног крста, успостављању нових и 
унапређивању постојеће сарадње, 

као и мотивисању нових волонте-
ра, партнера и донатора.

О активностима Црвеног крста 
извештавали су следећи елек-
тронски и писани медији: РТС, РТС 
2, ТВ „Б92“, РТ Крагујевац, ТВ „К9“, 
ТВ „ИН“, Радио Београд, Радио 
Крагујевац, Радио „34“, Радио „9“, 
Радио „Хит“, Радио „Златоусти“, Ра-
дио „Бис+“, „Политика“, „Вечерње 
новости“, дописништво „БЕТЕ“, 
„Блиц“, „Глас јавности“, „Ало“, „Бор-
ба“, „Светлост“, „Крагујевачке“, но-
винска агенција „Танјуг“, часопис 
Црвеног крста Србије, „Шумадија 
прес“, www.kragujevac.co.rs, www.

волонтера биле најцелисходније са становишта 
интереса корисника и самог волонтера. Моји мо-
тиви, који су определили лично ангажовање у 
градској организацији Црвеног крста, најпре као 
студента, тј. од 1978. године, па све до данас 
су, пре свега, ширење идеје о Црвеном крсту, 
његовом значају и даље учвршћивање његовог 
места у нашем друштву, ради подстицања мла-
дих да се уче хуманизму, добротворном раду и 
узајамној помоћи. Данас, као професор Правног 
факултета Универзитета у Крагујевцу, настојим 
да допринесем  јачању односа између Универзи-
тета и Црвеног крста, едукацији  студената и дру-
гих  младих људи, који представљају будућност 
и перспективу наше земље. Посебно је значајно 
то што је Крагујевац град отвореног срца, у који 
долазе млади из свих крајева Србије, као и из 
других земаља нашег региона.

Моја је жеља да се студенти крагујевачког уни-
верзитета, укључивањем у рад Црвеног крста 
Крагујевац, уче љубави, доброти, хуманизму, 
међусобном помагању и сарадњи. Они су то 
већ више пута показали, посебно у акцијама 
добровољног прикупљања крви, које се воде у 
заједничкој организација Завода за трансфузију 
крви Клиничког центра Крагујевац и Црвеног 
крста Крагујевац. Колико је добар одзив студе-
ната, за разлику од њихових професора, сведо-
чи податак да, у неколико наврата, Завод није 
могао, због ограничених капацитета, да изађе 
у сусрет свим овим младим људима, који су же-
лели да дају крв, али су замољени да то учине 
у првој следећој акцији. Ја сам веома срећан 
што су се овој акцији увек одазивали, у великом 
броју, студенти Правног факултета Универзи-
тета у Крагујевцу и што су, у неколико наврата, 
били по броју давалаца, први међу својим ко-
легама. Такве резултате могу да постигну само 
волонтери, тј. особе које сопственом вољом 
(добровољно), индивидуално или организовано, 
пружају своје услуге онима којима су неопходне, 
без материјалне надокнаде, која превазилази 
трошкове пружања услуга. Отуда, волонтери-
зам представља мобилизацију и ангажовање 

појединаца или група, који добровољно пристају 
да пружају услуге одређеној популацији, уз адек-
ватну селекцију и припрему.

Од многобројних акција, посебно значајну и 
корисну делатност Црвеног крста Крагујевца, 
представља дугогодишња, веома успеш-
но организована акција “Селу у походе”, у 
бројним селима на подручју нашег града. Од 
непроцењивог су значаја за житеље наших села 
хиљаде обављених прегледа опште праксе, 
специјалистичких прегледа лекара различите 
специјалности, уручених поклона, пакета хра-
не, новчаних помоћи и средстава за хигијену, 
извршених анализа воде за пиће, обилазака 
непокретних особа на терену, здравствено-ва-
спитних предавања на актуелне теме, датих 
фармаколошких упутстава за пацијенте, избора 
најуређенијих домаћинстава и слично. Мени је 
посебно драго, што је ова акција заживела и по-
стала традиција у мом родном селу Грбице, чији 
су мештани веома задовољни радом и захвални 
градској организацији Црвеног крста.

Управо због свега наведеног, Црвени крст тре-
ба чувати и неговати, јер савремено друштво 
не може да се развија без овакве организације. 
Мисије Црвеног крста су биле веома актуел-
не и значајне у различитим историјским пери-
одима, што се посебно може рећи и за нашу 
земљу. Зато ова организација тако дуго живи, 
што недвосмислено указује да је треба још 
више учврстити, осавременити и подржати, 
јер Црвени крст не представља само помоћ 
угроженима, немоћнима, болеснима и слич-
но, него и едукацију, васпитавање, подршку и 
проширивање знања.

У Крагујевцу,
24.11.2011. године

Проф. др Драган Батавељић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу

Члан Светске асоцијације правника са 
седиштем у Вашингтону
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kragujevac.rs, www.teklareka.com. и 
страни часописи - енглески и немачки 
(о очувању традиције и сећања на Др. 
Елизабет Рос и посети младих волон-
тера Немачкој).

Ангажовање на пољу хуманости у 
оквиру подружница Црвеног крста 
у својој школи, у виду детаљних 
извештаја о активностима, објавили 
су ученици свих школа у годишњим 
извештајима о раду школе, штампа-
ним на крају школске године.

 
Само у 2010. години на локалним елек-
тронским медијима објављено је пре-
ко 596 телевизијских и радио прилога, 
информација и саопштења о активно-
стима Црвеног крста Крагујевчана, на 
5 телевизијских, 10 радио станица и у 
55 писаних чланака у домаћој штам-
пи. Црвени крст Крагујевца је био 
присутан и на сајтовима институција 
са којима смо сарађивали. О овим и 
другим видовима промоције Црвеног 
крста Крагујевца, води се прецизна 
евиденција и архивирање објављених 
прилога, чланака и фотографија.

Добра сарадња са средствима 
информисања омогућила је Црве-
ном крсту Крагујевца, промовисање 
не само у дневним информатив-
ним емисијама („Хроника“, „Вести“ 
и „Објектив“), већ и интензивнију 
заступљеност у тематским емисијама 
едукативног, забавног или општег 
карактера: „Мали свет“, „Мозаик“, 
„Суграђани“, „Јутарњи програм“, „Тач-
но у 9“). Поред локалних, објављиване 
су информације о активностима Црве-
ног крста Крагујевца и у националним 
медијима.

Свој допринос Црвеном крсту, локал-
ни електронски медији давали су и у 
виду бесплатног емитовања честит-
ке коју је наша организација упути-
ла својим волонтерима, активистима, 
сарадницима и партнерима поводом 
„Недеље Црвеног крста“, Светског дана 
добровољних давалаца крви, као и из-
рада и емитовање спотова за акције 
давања крви и акције „За срећније 
детињство“.

Црвени крст је креирао и штампао: 
новогодишње честитке, рекламне бло-
кове/бележнице, Билтен ОТЈ „Др Елиза-
бет Рос“, Билтен „ПЕТ ГОДИНА СРПСКО - 
ЧЕШКЕ САРАДЊЕ 2004 - 2009. године“, 
Билтен „Извештај о раду Црвеног крста 
Крагујевца у 2009. години“, израђивао 
разне едукативне материјале за про-
грамске активности (power-point 
презентације, лифлете, тематске по-
стере поводом значајних светских да-
тума, брошуре, мајице за пројекат „По-
зитивно НЕ“, шоље, хемијске оловке за 
добровољне даваоце крви и др.).

Црвени крст Крагујевца је нашао своје 
место и на Међународном сајму књига, 
који је одржан на Београдском сајму, 
где су међу публикацијама и издањима 
Црвеног крста Србије била и издања и 
публикације Црвеног крста Крагујевца 
–Монографија 130 година Црвеног 
крста Крагујевца и приручници у окви-
ру пројеката „Изабери здравље“ и „По-
зитивно НЕ“.

У оквиру реализације поменутог 
пројекта „Позитивно НЕ“ снимљен 
је филм, који сведочи о остваре-
ним резултатима и који је донатору 
представљен као приказ свих спрове-
дених активности.

Британска Влада је финансирала, а 
продукцијска кућа „Евроатлантске 
интеграције“ снимила документарни 
филм о мисији британских жена за вре-
ме II светског рата у којем је приказано 
и ангажовање Др. Елизабет Рос, Мејбел 
Диермер и Лорне Ферис, (умрле у 
Крагујевцу 1915. године), а који је еми-
тован на РТС 2 у фебруару 2011. године.

У знак захвалности за промовисање 
социјалне инклузије деце из забавиш-
та „Дуга“ са осталом децом, поводом 
обележавања Међународног дана во-
лонтера, малишани из поменутог за-
бавишта су новинарима крагујевачких 
медијских кућа доделили признања. 
О програмима подршке образовању и 
инклузије ромске деце и деце из мар-
гинализованих група, које реализује и 
Црвени крст Крагујевца, продукција 
„Golden touch“ у режији Милутина 
Јовановића је, уз подршку донатора 
ових пројеката снимила филм, који го-
вори о значају поменутих пројеката за 
њихове учеснике.

Амбасадору ОЕБС-а и министарки за 
омладину и спорт Снежани Самарџић-
Марковић, уручени су пригодни про-
пагандни поклони – урамљено идејно 
решење - лого акције „За срећније 
детињство“.

За време боравка екипе Црвеног 
крста Крагујевца у Хановеру, у посети 
организацији „Јанун“, у издању српског 
листа „Вести“ из Франкфурта, објављен 
је чланак о циљевима посете и актив-
ностима пријатељских организација. 
Иста вест објављена је и у Немачким 
дневним новинама ”Dieste”.

Шкотски лист „Highland News Group”, 
објавио је чланак о успоменама које 
Крагујевац чува на Др Елизабет Рос и 
њене сараднице.

За потребе промовисања ресторана 
„Италија“ снимљен је спот 2008. годи-
не.

О раду у 2008. години снимљен је филм 
у трајању од 8 минута.

Српско лекарско друштво Крагујевца, 
у медицинском часопису број 1-2 
за 2009. годину, објавило је рад Др 
Љубише Милојевића под насловом 
„Крагујевачки лекари - волонтери 
Црвеног крста“; који је Др Милојевић 
презентовао на Октобарским здрав-
ственим данима 2008. године.

Исте године Комисија за информи-
сање је донела одлуку да се од 2008. ”Златно перо” и ”Златни објектив”, признања Црвеног крста Крагујевац за медијску 

промоцију хуманих вредности
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године поред Златног пера додељује и 
Златни објектив, признање истог ран-
га за снагу „слике“, фотографије, спота 
и слично.

ПРИПРЕМE ЗА 
ДЕЛОВАЊЕ У 
НЕСРЕЋАМА И 
ДЕЛОВАЊЕ У 
НЕСРЕЋАМА

Деловање у несрећама и припреме за 
деловање у несрећама су врло важна 
област рада Црвеног крста.

Током 2006. године због појаве кли-
зишта у околини Крагујевца ангажо-
вана је јединица на обиласку, проце-
ни штете и одговору на 95 различи-
тих локација. Поштовањем процедуре, 
брзим самоорганизовањем и иску-
ством стеченим у вежбама, Јединица за 
деловање у несрећама из Крагујевца, 
добила је епитет најефикасније од на-
ционалног друштва, јер је у јеку попла-
ва и клизишта успела прва да пошаље 
комплетан извештај и требовање са те-
рена, одржи максималну координацију 
са осталим учесницима у Одговору и 
учествује у раду Локалног кризног шта-
ба. Логичан след је достава тражене 
помоћи корисницима, али и донација за 
три најугроженије породице у укупном 
износу од 15.000,00 еура. Након акција 
које су реализоване, задовољство ре-
зултатима рада и сарадњом исказа-
ли су и представници Града задуже-
ни за цивилну заштиту као и Одељења 
за одбрану Града и то су истицали на 
својим састанцима који су били отворе-
ни за јавност. Исте године захваљујући 
донацији Јужноморавске регије, Ми-

нистарству одбране и команданту ка-
сарне „Милан Благојевић“, контејнери 
у којима се налази опрема за деловање 
у несрећама безбедно су премеш-
тени у круг касарне. У организацији 
Међународне федерације друшта-
ва Црвеног крста и Црвеног полуме-
сеца, Црвеног крста Србије и Црвеног 
крста Крагујевца одржана је радиони-
ца са темом планирање симулације за 
деловање у несрећама на нивоу ло-
калних самоуправа. На радионици 
су учествовали представници: Мини-
старства здравља, Града Крагујевца, 
Полицијске управе и Службе хитне ме-
дицинске помоћи. Циљ радионице је 
изградња система сарадње и деловања 
у несрећама на локалном нивоу.

У јуну месецу организована је показна 
вежба на језеру „Шумарице“.

Црвени крст Крагујевца 26. јуна 2008. 
године био је организатор и носилац 
показне вежбе реаговања јединице 
за деловање у несрећама услед еле-
ментарне непогоде - у овом случају 
пуцања бране на Шумаричком језеру 
и плављења насеља Сушица. Црве-
ни крст Крагујевца је имао улогу да 
евакуише становништво и организује 
привремено шаторско насеље као 
и да симулира рад и живот у насељу. 
Вежбу је финансирао USAID а сарад-
ници на реализацији вежбе су биле 
следеће институције и организације: 
Дом здравља, Институт за јавно 
здравље, Завод за хитну медицин-
ску помоћ, Полицијска управа, Ва-
трогасна јединица, Касарна Милан 
Благојевић, Одељење за превентив-
ну заштиту од елементарних непогода 
града Крагујевца, ОТЈ Др Елизабет Рос, 
Савез извиђача, Црвени крст Србије 
и јавна комунална предузећа „Зеле-
нило“ и „Чистоћа“. Насеље је обишао 
амбасадор Сједињених Америчких 
Држава господин Камерон Мантер, 
градоначелник Крагујевца Верољуб 
Стевановић и градоначелници дру-
гих градова и општина и представ-
ници тимова за ванредне ситуације 
и медији. Показано знање, опре-
ма, ажурност и брзина допринели су 
да град Крагујевац потврди оправ-
даност добијеног сертификата за 
унапређење способности реаговања 
у ванредним ситуацијама. О овој веж-
би снимљен је и филм.

За разлику од 2007. и 2008. године 
Црвени крст је 2009. године је био 
ангажован више у зимском периоду 
када је због изузетно ниских темпера-
тура дошло до опште блокаде града. 
Најугроженијима је Црвени крст од-

Показна вежба

Амбасадор  ОЕБС-а у  Србији, држи Захвалницу Црвеног крста Крагујевца 
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нео топле оброке, одећу и обућу, а ан-
гажованима на чишћењу снега и про-
лазницима млади волонтери су дели-
ли чај. Црвени крст је тада збринуо и 4 
бескућника и свакодневно био у кон-
такту са усамљеним старијим особа-
ма. Исте године Црвени крст је учество-
вао у показној вежби „Заштита 2009.“, 
коју је организовало Одељење за ван-
редна стања Града Крагујевца поводом 
обележавања 1. марта Светског дана 
цивилне заштите. Планирана вежба за 
новембар месец у сарадњи са Црвеним 
крстом Србије одложена је због грипа A 
H1N1, а 2010. године због земљотреса у 
Краљеву.

Црвени крст Крагујевца је једна од 8 
организација Црвеног крста Србије која 
је у циљу јачања капацитета национал-
ног друштва за деловање у несрећама 
добила додатну опрему-ауто прико-
лицу како би постала оперативнија 
и ефикаснија у пружању подршке 
служби хитне медицинске помоћи у 
формирању пунктова за транспортну 
тријажу код масовних несрећа.

Црвени крст Крагујевца издао је бро-
шуру „Кодекс понашања на води“ коју је 
током лета дистрибуирао грађанима са 
циљем да побољша безбедност на ба-
зенима и језеру.

Представници Црвеног крста су члано-
ви окружног и градског штаба цивил-
не заштите и имају изузетну сарадњу 
са Управом за одбрану Републике 
Србије - Одељењем у Крагујевцу, као 
и са Одељењем за превентивну зашти-
ту од елементарних непогода Града 
Крагујевца.

Континуирано се врши едукација за-
послених и волонтера за припреме и 
деловање у несрећама.

Црвени крст Крагујевца потписао је 
2009. године, са представницима града 
споразум о сарадњи на изради Локал-
ног еколошког плана и већ годинама 
веома је активан у раду Савета за без-
бедност града Крагујевца.

МЕЂУНАРОДНА 
САРАДЊА

Црвени крст Крагујевца је неговао 
и унапредио контакте и сарадњу не 
само са организацијама Црвеног крста 
већ и са невладиним организацијама, 
удружењима, омладинским групама, 
донаторима и појединцима из других 
земаља. Издвајамо:
- Традиционалну посету Louise Miller 
и њеног супруга, који обележавање 

годишњице смрти Др Елизабет 
Рос користе да јој одају почаст и 
крагујевчанима пренесу поздраве од 
потомака ове и других хуманисткиња 
из Шкотске
- Посету Давида Адиса, унука премину-
ле докторке Мабел Диремер 
- Дугогодишњу сарадњу са Црве-
ним крстом Грчке и Јужноморавском 
регијом Чешке републике са циљем 
опоравка деце у камповима и породи-
цама
- Успешну сарадњу са удружењем пен-
зионера Comitato Aiuti из италијанског 
рада Кастеланце који сваке годи-
не прикупљају и допремају помоћ за 
социјално угрожене Крагујевчане 
- Сарадњу са невладином орга-
низацијом Yanos из Холандије у окви-
ру пројекта развоја сервиса за старије 
крагујевчане
- Сарадња са невладином орга-
низацијом Janun из Хановера, у оквиру 
пројекта ”Шаренолики свет” у Дечјем 
дому ”Младост”.

- Неговали смо и сарадњу са 
пријатељским организацијама из гра-
дова земаља у окружењу-Црвеним 
крстом Охрида, Прилепа, Данилов-
града, Подгорице, Мостара и Санског 
Моста. У неколико наврата и повода, 
били смо домаћини представници-
ма Међународног комитета Црвеног 
крста, Међународне федерације друш-
тава Црвеног крста и Црвеног полуме-
сеца и Данског Црвеног крста.

Били смо домаћини представници-
ма Међународног комитета Црвеног 

крста, Међународне федерације Црве-
ног крста и Црвеног полумесеца, Дан-
ског Црвеног крста и Британског Црве-
ног крста.

Били смо гости Црвеног крста Хано-
вера, Немачка, Црвеног крста Бреде, 
Холандија, и Црвеног полумесеца Ал-
жира.

Наши волонтери и сарадници имали су 
прилике да посете Немачку, Аустрију, 
Чешку, Алжир, Хрватску, Босну и Хер-
цеговину, Републику Српску, Црну Гору, 
Македонију, Грчку, Италију, Ирску, Ен-
глеску, Литванију и Холандију.

Рад Црвеног крста Крагујевца су похва-
лили амбасадори: Грчке 2006. године, 
Велике Британије 2006.-2009. године, 
Сједињених Америчких Држава 2008. 
године, Босне и Херцеговине 2007. го-
дине и Мисије ОЕБС-а у Србији 2009. го-
дине.

СПИСАК ЧЛАНОВА, 
СКУПШТИНЕ, УПРАВНОГ 
ОДБОРА И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА

СПИСАК ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБО-
РА ЦРВЕНОГ КРСТА КРАГУЈЕВЦА 2010. 
- 2014. ГОД.

1. Прим. др Китанић Стеван,
 председник
2. Др Милојевић Љубиша,
 потпредседник
3. Проф. др  Веселиновић Петар

На Сретење 2011. испред крагујевачког Народног музеја и Прве гимназије слева на десно
Јован Лековић, И.Т. техничар Ц. К. Србије, проф. Др. Драган Радовановић, председник 
Ц. К. Србије, Весна Миленовић, секретар Ц. К. Србије, Paul Newton, Louise Miller, гости из 
Шкотске, Невенка Богдановић, секретар, Др Љубиша Милојевић, потпредседник, Прим. 
Др. Стеван Китанић, председник Ц. К. Крагујевац и Урош Смиљанић,  Шеф делегације у 
Београду, Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца.
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4. Димитријевић Весна
5. Ђукановић Слађана
6. Илић Предраг
7. Др Китановић Слободан
8. Којић Слободан
9.Пуача Томислав

СПИСАК ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА КРАГУЈЕВЦА 
2010. - 2014. ГОДИНА

1. Мр. Гавриловић Живана,
 председник
2. Игњатовић Милка
3. Павловић Милана
4. Павловић Миланка,
5. Перовић Миљан

СПИСАК ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
ЦРВЕНОГ КРСТА КРАГУЈЕВЦА 2010. - 
2014. ГОДИНА

1. Прим. Др Китанић Стеван,
председник
2. Др Милојевић Љубиша,
потпредседник
3. Алексић Вера
4. Антић Јелена
5. Проф. Др Арсенијевић Небојша
6. Богдановић Јелена
7. Варјачић Првослав
8. Васиљевић Верица
9. Проф. Др Веселиновић Петар
10. Драгољевић Драгица
11. Ђукановић Слађана
12. Илић Радојка
13. Јаковљевић Стефан
14. Јевремовић Даринка
15. Јевтић Рајка
16. Јовановић Љубица
17. Јоковић Радомир
18. Др Китановић Слободан
19. Ковачевић Зоран
20. Којић Слободан

21. Луковић Саша
22. Милановић Радмила
23. Павићевић Срећко
24. Пендо Зоран
25. Радовић Биљана
26. Синђелић Милена
27. Свичевић Ивко
28. Телаловић Драгић
29. Терзић Иван

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 
КРАГУЈЕВЦА 2010. - 2014. ГОДИНА

КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 
РАЗВОЈ 

1. Слободан Којић, председник
2. Др Драган Батавељић
3. Рајка Јевтић
4. Драга Павловић
5. Вера Алексић

КОМИСИЈА ЗА ОКУПЉАЊЕ 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАОЦА КРВИ

1. Момчило Ђукић, председник
2. Радосдав Матовић
3. Др Дејан Миладиновић
4. Радош Царевић
5. Маријана Стојановић

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТНЕ АКТИВНОСТИ

1. Др Љубиша Милојевић, председник
2. Др Видосава Жубринић
3. Др Владана Милошковић
4. Др Весна Андрејевић
5. Др Зденка Караклајић
6. Др Војислав Ћупурдија

КОМИСИЈА ЗА ПРВУ ПОМОЋ

1. Милош Ђоровић, председник
2. Срећко Павићевић
3. Драгица Драгољевић
4. Стефан Јаковљевић
5. Драгана Вукадиновић

КОМИСИЈА ЗА СОЦИЈАЛНЕ 
АКТИВНОСТИ

1. Милица Спасенић, председник
2. Светлана Атанацковић
3. Првослав Варјачић
4. Оливера Лазаревић
5. Роса Урошевић

КОМИСИЈА СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА

1. Милка Игњатовић, председник
2. Јелена Милосављевић
3. Владимир Јанковић
4. Часлав Јовановић
5. Биљана Ивошевић

Добитници признања Црвеног крста Србије за ”Најхуманију средину”

Седница Скупштине Црвеног крста Крагујевца, фебруар 2011.
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КОМИСИЈА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

1. Милица Спасенић
2. Милка Игњатовић
3. Милош Ђоровић
4. Даница Јовановић, председник
5. Александар Кличковић

КОМИСИЈА ЗА АКТИВНОСТИ СА 
ПОДМЛАТКОМ И ОМЛАДИНОМ
1. Радмила Милановић, председник
2. Љиљана Николић

3. Снежана Јаковљевић
4. Драгана Вукадиновић
5. Зоран Сретеновић

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

1. Катарина Мировић, председник
2. Невена Ђелић
3. Данијела Суботић
4. Маргита Цветковић
5. Анђела Реџић

СЕКРЕТАРИЈАТ - Служба заједничких по-
слова

1. Богдановић Невенка, секретар,
2. Лековић Јован, руководилац ИТ службе,
3. Миликић Милосава, руководилац за 
финансијско - рачуноводствено посло-
вање,
4. Јовановић Љиљана, сарадник за про-
грамске активности,
5. Волкановска-Ђокановић Светлана, ре-
ферент за опште, правне и послове Служ-
бе тражења,
6. Патрногић Марица, сарадник за 
дифузију и подмладак и омладину,
7. Пецељ Јелица, сарадник за здравстве-
но васпитну област и добровољно дава-
лаштво крви, 
8. Живојиновић Агата, социјални радник,

9. Ћировић Бојка, сарадник на програму 
„Брига о старима“,
10. Ивковић Олгица, референт за исплату 
зарада и накнада,
11. Дајић Бисерка, референт књи-
говодства,
12. Ђорђевић Слађана, програм админи-
стратор,
13. Јевтић Владимир, возач,
14. Чановић Бранимир, возач - магацио-
нер
15. Беговић Светлана, хигијеничар,

16. Тодоровић Борка, хигијеничар - курир

ЗАПОСЛЕНИ У КУХИЊИ И РЕСТОРАНУ

17. Павловић Зоран, кувар,
18. Лалошевић Љиљана, помоћни кувар,
19. Тодоровић Душица, помоћни кувар,
20. Арсенијевић Јасмина, пекар - посла-
стичар,
21. Бојовић Славка, пекар - посластичар,
22. Јоксимовић Раде, шеф сале

Ми, запослени у Црвеном крсту 
Крагујевца, поред професионалних 
настојања да помогнемо, унапреди-
мо, превенирамо и научимо, чврсто 
смо вођени и потребом да објаснимо 
другима да смо сви друштвена бића, 
да смо упућени једни на друге и због 
тога ниједан човек не би смео бити 
остављен и одбачен. Наши су радни 
дани испуњени сазнањима да сваки 
бескућник има своје име, да је и он не-
када имао планове и жеље; да свака ис-
пружена рука која тражи милостињу 
боли више од опекотине... и то је оно 
што нас чини другачијим од осталих 
радника.

Приредила Невенка Богдановић, 
секретар Црвеног крста Крагујевац

Запослени у Црвеном крсту Крагујевца, новембар 2011.

КОНСТРУКТИВНА 
ДИНАМИКА

Meђународни комитет Црвеног 
крста је имао привилегију да то-
ком дугогодишње сарадње под-
ржи Црвени крст Крагујевац у 
развоју  и спровођењу различитих 
пројеката и програма, како у ко-
рист најугроженијих категорија 
становништва, тако и у јачању ка-
пацитета саме организације.

Било је инспиришуће пратити и 
подржати рад и развој Црвеног 
крста Крагујевац у веома тешким 
околностима, које су обележиле 
протеклу декаду. Организација је у 
потпуности преузела одговорност 
за спровођење веома сложених и 
захтевних програма и задатака.

Данас Међународни комитет 
Црвеног крста остварује пар-
тнерску сарадњу са Црвеним 
крстом Србије, а самим тим и са 
организацијом Црвеног крста 
Крагујевац као његовог саставног 
дела, у консолидовању институци-
оналних и оперативних капацитета 
организације у области обнављања 
породичних веза, психосоцијалне 
подршке породицама несталих и 
дифузији знања о Црвеном крсту 
и Међународном хуманитарном 
праву.

Међународни комитет Црвеног 
крста цени и охрабрује напоре, 
енергију, улагања и конструк-
тивну динамику Црвеног крста 
Крагујевац да даље оснажује своју 
организациону структуру у циљу 
ефикасног деловања у складу са 
својим мандатом, и да, са својим 
чврсто утемељеним активностима, 
одговори на суштинске потребе 
друштва.

Међународни комитет Црвеног 
крста признаје професионал-
це и волонтере Црвеног крста 
Крагујевац као вредне партнере 
и пријатеље. Својим несебичним 
залагањем, ефикасне и просвећене 
професионалне и волонтерске сна-
ге Црвеног крста Крагујевац обе-
збедиле су својој Организацији ви-
сок углед и поштовање у заједници 
и допринеле да Црвени крст буде 
препознат као поуздан актер у 
хуманитарној сфери.

Међународни комитет Црвеног крста
Регионална канцеларија за Балкан,
Београд
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У САМОМ ВРХУ

Поштовање основних принци-
па Црвеног крста, законит и ста-
тутаран рад су основна обележја 
Црвеног крста Крагујевац. Црвени 
крст Крагујевац се, захваљујући 
реализацији бројних активности 
Црвеног крста у свим областима 
деловања, по успешности налази у 
самом врху организација Црвеног 
крста у оквиру националног друштва 
- Црвеног крста Србије, а то је био и 
дуги низ година уназад.

Изузетне резултате у испуњавању 
циљева и задатака Црвеног крста, 
Црвени крст Крагујевца постиже 
уз помоћ великог броја волонтера 
различитих професија и узраста, 
спонзора и донатора и захваљујући 
преданом и инвентивном раду про-
фесионалних лица запослених у 
Секретаријату.

Посебно би требало истаћи традицију 
хуманитарног рада ове организације 
Црвеног крста, а активности Црве-
ног крста Крагујевац су од великог 
значаја за живот најугроженијих 
категорија грађана на територији 
града Крагујевца. Хуманост и жеља 
да се правовремено пружи адекват-
на помоћ људима у невољи су сва-
кодневно присутни у Црвеном крсту 
Крагујевац.

То је било присутно и приликом при-
хвата и збрињавања избеглих, про-
гнаних и привремено расељених 
лица, у раду народне и ђачке кухиње 
и свим сличним ситуацијама, када је 
Црвени крст Крагујевца био први у 
пружању помоћи људима у невољи 
на територији града Крагујевца, али и 
на другим подручјима у нашој земљи.

Омладинска теренска јединица Црве-
ног крста Крагујевац „Др Елизабет 
Рос“, која окупља истакнуте младе 
чланове Црвеног крста је узор како 

би требало да се ангажују млади у 
Црвеном крсту.

У протеклом вишегодишњем перио-
ду истакнути волонтери и професи-
оналци Црвеног крста Крагујевац да-
вали су и дају значајан допринос раду 
управних органа и комисија Црвеног 
крста Србије, као и укупном развоју 
организације Црвеног крста у нашој 
земљи.

Сигурна сам да ће Црвени крст 
Крагујевца и у наредном периоду 
испуњавати своју мисију и бити успе-
шан у свом раду, служећи као пример 
организације Црвеног крста која до-
бро функционише. 

Генерални секретар Црвеног крста Србије
Весна Миленовић

❖ ❖ ❖

САДРЖАЈНИ СУСРЕТИ

Оно чега не морам посебно да се 
присећам је оно што живи у мени, 
а то је увек леп и срдачан дочек и 
садржајни сусрети који су били у 
духу наше организације и поштовању 
принципа Црвеног крста. Била су теш-
ка времена, али су наши црвенокр-
сташи са осмехом помагали људима у 
невољи. Људи запослени и волонтери 
носе идеју, организацију и дају печат 
времену у коме су живели и радили.

Радо сам долазила у Крагујевац и 
када су били у питању семинари за 
мотивисање људи за добровољно 
давање крви, и када је била прва 
помоћ, и брига о старима и када смо 
сву снагу користили да збринемо из-
беглице и наше социјално угрожено 
становништво.

Наравно да је било и проблема, али 
они су се решавали уважавањем саго-
ворника, поштовањем људи, чувањем 
достојанства сваког појединца, а по-
себно када су били у питању млади и 
Подмладак Црвеног крста Крагујевац. 
Био је празник кад сам могла да их 
дочекам у Београду, а незаборавна 
Љиља Крстић је то са сарадницима 
увек одлично организовала.

Свим сарадницима у Црвеном крсту 
желим све најбоље.

Др Слободанка Груден

❖ ❖ ❖

ШКОЛА КАДРОВА

Иза нас је 135 година рада, истрајности 
и људске доброте исказане кроз 
Црвени крст Крагујевца. У њему су 
активности и велики допринос чи-
таве једне плејаде људи Крагујевца 
и околине, који су током тих 135 го-
дина поклањали своја осећања, свој 
рад, знање, способности, своје време 
а и материјална добра организацији 
Црвеног крста, а преко ње - људима 
којима је нека врста помоћи ове 
Организације била потребна.

Други о нама

Признање Црвеног крста Србије- Златни знак за крагујевачке волонтере
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Од те 1876. године и иницијатора 
за оснивање и првог председника 
Јована Спалајковића, имао је Црвени 
крст Крагујевца част и срећу да у његовим 
активностима учествује велики број пле-
менитих људи. Ова Организација је увек 
била међу првима тамо где је требало 
помоћи материјално и морално настра-
далима и угроженима. Али била је то увек 
и Организација у којој се посебна пажња 
посвећивала развоју и унапређењу идеја 
хуманизма међу људима, а посебно међу 
младима.

У годинама које су иза нас, зрачио је 
Црвени крст Крагујевца увек својим 
ангажовањем, креативношћу и ино-
вацијама. Потврђивао је често да је и 
немогуће могуће ако то племенити људи 
желе. Био је и школа кадрова за многе 
генерације из читавог Црвеног крста 
Србије и Југославије.

Жеља да помогнемо и ублажимо људску 
патњу нас је усмеравала да на најбољи 
могући начин у пракси доказујемо и 
примењујемо принципе Црвеног крста и 
често креирамо нове активности и у окви-
ру нашег Националног друштва Црвеног 
крста.

Посећивали су нас па и учили од нас 
и многи представници Међународног 
комитета Црвеног крста, Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца као и других наци-
оналних друштава Црвеног крста. Било 
је тако јер су нас мука и људска патња 
подстицале да традиционалне актив-
ности Црвеног крста спроводимо и 
унапређујемо на локалном нивоу.

Увек смо били отворени за јавност и за све 
добронамерне људе.

Ослањали смо се на свој рад, своје капаци-
тете људске и материјалне и ми учили од 
других и гледали даље у будућност, можда 
мало даље од других.

О свему овоме што је иза нас вероватно 
добро говори монографија „130 година 
Црвеног крста Крагујевца“, коју би свако 
од нас требало повремено да прелиста 
и да се запита да ли као људи чинимо све 
што можемо за оне који су у невољи, како 
бисмо могли очекивати да и нама други 
помогну ако нам затреба, јер добро се до-
брим враћа.

Желим и уверена сам да ће и у будућности 
Црвени крст Крагујевца наставити да буде 
понос града Крагујевца и Црвеног крста 
Србије.

Љиљана Крстић,
Секретар Црвеног крста Крагујевца
Од 1. 03. 1975. г. – 30. 09. 2005. г.

❖ ❖ ❖

ПРАВИ ПРОМОТЕРИ 
СОЛИДАРНОСТИ И 
ХУМАНОСТИ

Градску организацију Црвеног крста 
и Завод за смештај одраслих лица 
„Мале Пчелице“ пуних 38 година не 
вежу само исти град и сродни посло-
ви, већ и права партнерска сарадња 
и несебична помоћ у остваривању 
заједничког циља - побољшању ква-
литета живота грађана и остваривање 
људских права особа са сметњама у 
развоју и душевно оболелих лица.

И као и сваком правом партнерству и 
пријатељству које спајају солидарност 
и хуманост кроз године, није било 
важно ко коме и у ком обиму помаже у 
остваривању заједничких циљева.

За Завод, а пре свега за 1000 корис-
ника смештених у овој институцији 
од изузетног значаја је хуманитарна 
помоћ у храни, одећи и обући, коју су 
ратних деведесетих година добијали 
од градске организације Црвеног 
крста. Никада не можемо забора-
вити да је захваљујући тој помоћи 
обезбеђивано 3000 оброка дневно 
за кориснике, који су тих година при-
стизали са простора бивше СФРЈ. И 
сасвим природно за пријатеље који 
једни другима помажу у невољи, било 
је да Завод тих година помогне Црве-
ном крсту у припремању оброка за 
социјално угрожене грађане и избе-
глице које су се у међувремену досе-
лиле у Крагујевац.

Млади на едукацији у Црвеном крсту

Изложба Завода ”Мале Пчелице”
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Последњих година је Црвени крст 
Крагујевца домаћин различитих 
манифестација које организује За-
вод „Мале Пчелице“, почев од из-
ложби радова корисника, до других 
забавно - културних манифестација. 
Наши пријатељи из Црвеног крста 
Крагујевац су, у ствари, били наша 
прва спона са локалном заједницом, 
јер су нам уступили простор како би 
се грађани Крагујевца упознали са 
стваралаштвом корисника Завода.

Активисти Црвеног крста су драги го-
сти у нашем Заводу и прави промоте-
ри солидарности и хуманости, а као 
такве их доживљавају и корисници 
наше установе. 

Директорка Завода за смештај одраслих 
лица „Мале Пчелице“
Др Сузана Перовић, неуропсихијатар

❖ ❖ ❖

СНАГОМ САРАДЊЕ И 
ПРИЈАТЕЉСТВА КА 
БОЉЕМ ПОЛОЖАЈУ 
НАЈИСКЉУЧЕНИЈИХ

Сарадња Amity-а са Црвеним крстом 
Крагујевац отпочела је 2006. годи-
не, када је Amity водио националну 
кампању заговарања за бржи развој 
сервиса помоћи и неге у кући за ста-
ре, у локалним заједницама. Руко-
водство и стручни тим ЦК Крагујевац 
правовремено су препознали значај 
те акције и заједно са волонтерима 
се укључили и подржали реализацију 
различитих активности, које су допри-
неле успешности кампање – од тога 
да су без надокнаде уступали простор 

за реализовање трибина и састана-
ка за активисте цивилног друштва из 
целог региона Шумадије и активног 
сензибилисања јавности за важност 
развоја сервиса помоћи у кући у 
свим локалним заједницама, а посеб-
но сиромашнијим, до информисања 
и укључивања старијих из руралних 
средина, као корисника сервиса. Тада 
је сервис помоћи у кући старима био 
финансиран од стране 39 општина у 
Србији, а данас – крајем 2011. године, 
у више од 115.

Наредне, 2007. године, када је Amity-у 
додељена улога Контакт организације 
цивилног друштва за циљну групу 
стари, у процесу имплементације 
Стратегије за смањење сиромашт-
ва, ЦК Крагујевац је, поред још 10 
градских/општинских организација 

и Црвеног крста Србије био једна од 
68 чланица Кластера. У том процесу 
заједно смо промовисали Национал-
ну стратегију о старењу 2006-2015. 
и заговарали за бољи материјални 
положај сиромашних старијих 
суграђана. Наши заједнички напори 
имају исходиште, у новом Закону о 
социјалној заштити, који се примењује 
од априла 2011. године: стари су пре-
познати као посебно рањива група и 
омогућено им је да под повољнијим 
условима остваре права на новчану 
социјалну помоћ, која је за њих и но-
минално увећана у односу на ону за 
радно способно становништво.

У 2009. години, Amity је започео 
реализацију Пројекта „Задржимо 
их код куће“, у сеоским срединама 
Крагујевца и четири суседне општи-
не шумадијског региона. Кроз тај 
Пројекат требало је одговорити на ве-
лики изазов – допрети до социјално ве-
роватно најискљученије популације, 
а то су породице деце са сметњама у 
развоју из сеоских средина, и допри-
нети њиховом укључивању у званич-
не системе заштите (социјалне, здрав-
ствене и образовање), као и у живот 
локалне заједнице у целини. 

Приликом разматрања како да допре-
мо до породица/домаћинстава која су 
и територијално удаљена од главних 
токова и у социјалном смислу марги-
нализована, схватили смо да нам од ве-
лике помоћи могу бити стручњаци из 
ЦК Крагујевац, тим пре имајући у виду 
претходно успостављену квалитетну 
сарадњу. Традиционална улога Црве-
ног крста, да допре до најугроженијих 
и пружи им помоћ, још једном се пот-
врдила и кроз сарадњу са Amity-ем 

Заговарање за старе

Мобилни тим у кућној посети



41година

на проналажењу и пружању подршке 
деци са сметњама у развоју из сеоских 
средина и њиховим породицама.

Уз непосредно учешће госпође Не-
венке Богдановић, секретара ЦК 
Крагујевац, у својству члана Amity 
мобилног тима, успели смо да допре-
мо до 270 породица са скоро 300 деце 
са сметњама у развоју из 83 села на 
5 обухваћених општина (Крагујевац, 
Рача, Баточина, Топола и Кнић). Њена 
професонална знања, неизмерно 
разумевање и љубав према деци у 
многоме су помогли да подстакнемо 
позитивне промене у њиховим живо-
тима. 

Ове породице тиште проблеми као и 
све остале сеоске породице, с тим што 
су код њих они још израженији, јер 
брину о деци којој је потребна знат-
но већа пажња, посвећеност и нега, 
као и више материјалних издвајања. 

Деца са сметњама у развоју из се-
оских средина су вишеструко де-
привирана, у односу на осталу децу. 
Њихови родитељи, а посебно мајке, 
у мањој мери могу да се посвете 
текућим пословима у домаћинству и 
у пољопривреди, због повећаног оби-
ма посла везаног за негу своје деце. 
Ове породице се сусрећу са бројним 
баријерама у свом окружењу, како ар-
хитектонским, тако и оним социјалним 
и психолошким. Превише је предрасу-
да, како у кругу самих ових породица, 
тако и у њиховом окружењу. 

Отуда је и већи значај свега онога што 
су мобилни тимови учинили, долазећи 

им у куће, саветујући их, пружајући 
им психолошку подршку да истрају 
у настојању да обезбеде да њихова 
деца живе квалитетније. Информи-
сали су их о правима и процедурама 
за њихово остваривање и упућивали 
на одговарајуће сервисе/програме, 
односно, повезивали са релевант-
ним институцијама, како би оства-
рили своја права. Као резултат, више 
од 200 породица је остварило неко 
од припадајућих права за своју децу. 
Највише њих (106-оро деце) је оства-
рило права из система здравствене 
заштите, 44-оро из система социјалне 
заштите, а посебно смо поносни што 
смо помогли да 21 дете буде укључено 
у образовни систем.

Кроз Пројекат је развијен и иноватив-
ни сервис „Предах смештај“, у оквиру 
Дневног боравка Школе „Вукашин 
Марковић“, у крагујевачком насељу 
Ердоглија. Ова услуга омогућава 

родитељима да децу оставе на при-
времени и повремени боравак (до 48 
часова), за време док они обављају се-
зонске радове на њиви, кућне посло-
ве, оду код лекара, испуне друштвене 
обавезе (оду на славу, рођендан, сах-
рану....). Деца за то време имају при-
лику да се у друштву својих вршњака, 
кроз игру и радионице, упознају са 
различитим едукативним садржајима. 
До сада су ову услугу користили 
родитеlи 15-оро деце; за неку од њих, 
то је уједно био и први излазак из 
куће.

Како је превоз деце из сеоских среди-
на отежан за одлазак у школу, у здрав-

ствене, социјалне или друге установе, 
купљено је и ново комби возило, које 
умногоме олакшава живот деци, а и 
њиховим породицама. Више од 120-
оро деце и њихових родитеља/прати-
лаца користи бесплатни превоз, који 
често укључује релације и до меди-
цинских установа у Београду. 

За око 60-оро деце су на месечном ни-
воу обезбеђиване додатне количине 
пелена, у складу са индивидуалним 
потребама, јер на рецепт могу добити 
само по 60 комада, док је појединој 
деци потребно и три пута више. Пе-
лене су дистрибуиране из магацина 
Црвеног крста, који је исти уступио 
без надокнаде. Најугроженијима су 
купљена и недостајућа ортопедска 
помагала, која нису могли обезбедити 
на основу права која произилазе из 
система здравствене заштите. 

Једна од великих вредности је 
сензибилисање родитеља ове деце да 
се удруже и оснују своју организацију 
– Удружење родитеља „Маслачак“. 
Тако ће они лакше размењивати ис-
куства, једни друге оснаживати и 
удружено заговарати за бољи положај 
своје деце. За седиште Удружења про-
стор је обезбедио Црвени крст, без на-
докнаде.

Црвени крст Крагујевац је свој допри-
нос реализацији Пројекта дао тиме 
што је најугроженијим породицама 
помагао путем поделе прехрамбених 
и хигијенских пакета, одеће и обуће, 
школског прибора, књига, играчака... 
па је и на тај начин помогнуто више 
од 180 породица. За 5-оро деце ЦК 
Крагујевац је донирао инвалидска 
колица, а за троје обезбедио новчану 
помоћ.

Најзад, колеге из Црвеног крста су се 
укључивале и у заговарачке актив-
ности, намењене сензибилизацији 
актера и најшире јавности за питања 
ове циљне групе и, последично, 
стварању повољнијег окружења за 
њихову инклузију у све токове живота 
заједнице. Филм „Лепота различито-
сти“ свакако не би био тако аутенти-
чан да гђа Невенка Богдановић, није 
зналачки сензибилисала и мотивиса-
ла родитеље да буду активни учесни-
ци ове продукције и са својом децом 
стану пред камере и говоре. 

Данашње руководство, стручни 
тим и волонтери ЦК Крагујевац, на 
најбољи могући начин, кроз стручне 
компетенције, ентузијазам и макси-
малну посвећеност раду са друштвено 
најискљученијима, демонстрира ху-

Amity - тим: Наташа Срећковић, логопед, Мр Надежда Сатарић, председник Amity-а, 
Др Љубиша Милојевић, оториноларинголог, Радица Кликовац, професор, Невенка 
Богдановић, психолог, Марија Ранђић, психолог, координатор пројекта ”Задржимо их 
код куће”
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маност као једну од најдрагоценијих, 
али нажалост, недовољно негованих 
вредности данашњице. Њихово пре-
галаштво и истрајавање на достојном 
очувању традиције изворног духа 
и начела покрета Црвеног крста, 
завређује наше најдубље поштовање. 
И ову прилику са задовољством кори-
стимо да то изразимо. 

мр Надежда Сатарић, Amity

❖ ❖ ❖

ПОМОЋ БЕЗ КОЈЕ СЕ НЕ 
МОЖЕ

Сарадња наше школе и град-
ске организације Црвеног крста је 
дугогодишња и слободно могу рећи ве-
ома успешна.

Наша сарадња се одвија на следећим 
пољима:
• Помоћ у санирању неповољних услова 
живота и рада ученика - велики број уче-
ника наше школе потиче из социјално 
угрожених породица, којима је свака 
врста помоћи добродошла, од изузет-
ног значаја су: укључивање у програм 
„Школске ужине“, обезбеђивање полов-
не обуће и одеће, као и упућивање так-
вих ученика на опоравке током распуста;
• Подстицање социо-хуманитарних ак-
тивности ученика – с обзиром на већ на-
ведену породичну ситуацију већине уче-
ника, они су навикли да буду примаоци, 
односно корисници помоћи. Али кроз 
пројекте Црвеног крста и реализацију 

различитих активности као што су акција 
„За срећније детињство“, акција „Друг - 
другу“ и сличне, нашим ученицима се 
пружа прилика да се осете корисним, да 
и они некоме нешто дају или помогну;
• На промовисању хуманих вредности и 
здравог начина живота – организовање 
различитих предавања и трибина, 
које промовишу бригу о сопственом 
здрављу.

Ученици наше школе су ангажовани и у 
реализацији различитих пројеката Црве-
ног крста. Већина тих пројеката им пружа 
прилику да квалитетно и организовано 
проводе своје слободно време, посећују 

различите спортске, културне и друге 
манифестације у граду. Од изузетног 
значаја је и ангажовање ученика средње 
школе у ресторану „Италија“ у оквиру 
практичне наставе. То је својеврсна при-
према ученика за укључивање у отворе-
ну привреду, где би касније и могли да се 
запосле са својим занимањем за које су 
се школовали.

Тако да је сарадња са Црвеним крстом 
за нас помоћ без које не бисмо могли да 
функционишемо.
Хвала вам на свему.

Директорка ШОСО „Вукашин Марковић“
Др Татјана Симић
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Радио - телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 12. 01. 2011. год.

Најава: 2011. година је проглашена за 
годину волонтера. Резултати глобалне 
студије показали су да је Србија друга 
у региону по броју људи добре воље, 
који без икакве надокнаде и плате 
желе да помогну другима. Највећи 
број волонтера окупља Црвени крст, а 
само у градској организацији Црвеног 
крста у Крагујевцу активно је њих око 
две хиљаде.

Љубинка Лекић, новинарка: Мил-
ка Игњатовић је једна од тринаест 
волонтера Црвеног крста, који ак-
тивно учествују у програму под-

ршке старијима „Помоћ телефоном“, 
јединственим такве врсте у Србији. 
Топла реч на овај начин стиже до пре-
ко три стотине старих и усамљених 
људи.

Милка Игњатовић, волонтерка: 
Једноставно, некако се везујемо за 
њих и они за нас. И ето тако, неко 
тапшање по лицу, па где си, па шта си, 
па како си ми лепа и тако...

Љубинка Лекић, новинарка: Волон-
таризам није аматеризам. То је спрем-
ност да се одговори на потребе других 
и укаже хуманост и љубав према чове-
ку, а ови људи су у сваком тренутку 
спремни за несебично давање.

Светлана Перић, волонтерка: Ја сам и 
доборовољни давалац крви, 8. марта ћу 
крв дати педесети пут.

Др Љубиша Милојевић, потпред-
седник Црвеног крста Крагујевац: У 
акцијама „Селу у походе“ ја сам открио 
седам пацијената, сви су били мушкарци, 
који су имали карцином гркљана и који су 
правовремено оперисани и захваљујући 
правовременој интервенцији, они су и 
данас живи.

Светлана Атанасковић, волонтерка: 
Добитница сам и Сребрног и Златног зна-
ка Црвеног крста, носилац сам Захвални-
це Геронтолошког друштва Србије, али то 
захваљујући тиму, јер увек тимски радим.

Новинари, волонтери, 
промотери...

Позната нам је изрека да се, „оно што није забележено, није ни догодило“. Захваљујући подршци 
и разумевању директора, уредника и сарадника – новинара свих медијских кућа, и електронских и 
штампаних, готове све активности Црвеног крста су забележене и као такве, у богатој архиви, чине грађу 
и вредан материјал за „будуће писање историје Црвеног крста Крагујевац“.

Чести су примери када је иницијатива за објављивање животних прича, свакодневних проблема, 
позитивних примера о нашим волонтерима и корисницима, потицала управо од новинара и медијских 
кућа, а увек са жељом и настојањем да, емитовањем таквих прилога потпомогну нашу мисију – умањење 
патње и унапређење здарвља и живота наших суграђана.

За пример је подршка свих, првенствено локалним медија у промовисању наших хуманитарних циљева, 
која се огледа у: бесплатној стручној помоћи у изради филмова и ТВ спотова за активности Црвеног крста, 
афирмативним најавама и извештавањима и волонтерском ангажовању новинара у нашим акцијама.

Већ неколико година уназад се, о активностима крагујевачког Црвеног крста емитује по више од пет 
стотина ТВ прилога, значајан број радио прилога и новинских чланака. Ако имамо у виду овај податак, 
онда нам бива јасно колико је сложен посао, који чланови Комисије за информисање при Црвеном 
крсту Крагујевац, имају када доносе одлуку о додели годишњег признања „Златно перо“, намењеног 
појединцима или медијској кући, за значајан допринос промоцији активности наше Организације. То 
током године чине готови сви. 

У прилог наведеним информацијама о доброј сарадњи са нашим медијима, а и извештају о раду наше 
Организације за 2011. годину, одлучили смо да у првом броју нашег часописа објавимо само део укупног 
дневног медијског извештавања, наше две телевизије ТВ Крагујевац и Канал 9 о активностима Црвеног 
крста Крагујевац. Нажалост, пожар огромних размера почетком године, омео је такође значајан локални 
медиј, ТВ ИН, да свој пријатељски однос са нашом Организацијом негује и даље, који је већ у првим 
данима текуће године започет израдом ТВ спота за промоцију добровољног давалаштва крви.

Надамо се да нам  неће замерити наши сараданици из штампаних медија и радија, што смо у овом броју 
предност дали телевизијским новинарима, желели смо да њихов труд остане забележен и сачуван.

Приредила Марица Патрногић, 
сарадник за односе са јавношћу

 и за рад са подмлатком и омладином

ДА БИ СМО ПОМОГЛИ ПОЈЕДИНЦУ ИЛИ ГРУПИ, НЕОПХОДАН ЈЕ ВЕЛИКИ БРОЈ 
ВОЛОНТЕРА И ДОНАТОРА А ДА БИ СМО СВИ БИЛИ ИНФОРМИСАНИ А РАД БИО 
ЈАВАН ЗАСЛУЖНИ СУ МЕДИЈИ
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Љубинка Лекић, новинарка: Црвени 
крст је за волонтере друга кућа. Своје 
доброчинство исказују у широком 
спектру програма и различитим обла-
стима.

Бојка Ћировић, координатор про-
грама „Брига о старима“ и „Помоћ 
телефоном“: Црвени крст Крагујевца 
сада тренутно има око две хиљаде 
волонтера који се ангажују у свим 
активностима и у свим областима: 
добровољном давалаштву крви, 
социјалној активности, раду са под-
млатком и омладином и другим.

Љубинка Лекић, новинарка: Сино-
ним за волонтерски рад у Крагујевцу 
је Др Десанка Милосављевић - 
Бранковић. Цео живот је посветила 
хуманом раду и отишла корак даље. 
Своју кућу у ул. Војводе Путника по-
клонила је као легат Црвеном крсту 
и сада је у њему смештен Центар за 
пријатељство и младе.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 13. 01. 2011. год.

Најава: Црвени крст Крагујевца је за 
децу и колективних центара организо-
вао програм под називом „Зимујмо код 
куће“. Поред креативних радионица, 
малишани су уживали у клизању, по-
сети луна-парку и Књажевско српском 
театру.

Зорица Савић, новинарка: Црвени 
крст Крагујевца омогућује деци из ко-
лективних центара Трбмас и ПКБ, да 
слободно време током зимског распу-
ста, кроз програм „Зимујмо код куће“, 
проведу на креативан начин. Ученици 

су данас посетили бројне културне и 
забавне садржаје, ипак, највеселије је 
било у луна-парку, на Шумадија сајму.

Марица Патрногић, ПР Црвеног 
крста Крагујевац: Деца су узраста 
од десет до четрнаест година, њих 
деветнаесторо активно похађа овај 
програм који траје пет дана (од 10. до 
14. јануара), радионице се реализују 
у просторијама колективног цен-
тра Трмбас и Основне школе „Вук 
Караџић“. Овај петодневни програм 
смо осмислили тако да деца, кроз за-
баву и игру, уче о хуманости, солидар-
ности, толеранцији и здрављу. Данас 
смо имали прилику да деци из колек-
тивних центара учинимо доступним 
бројне забавне и културне садржаје, 
који се деци и младима у граду нуде. 
Захваљујући људима добре воље, 

данас смо били у посластичарници 
„Срце“, Црвеном крсту, Књажевско 
српском театру, Првој крагујевачкој 
гимназији, након тога смо били на кли-
залишту, а ево нас сада на Шумадија 
сајму, где се малишани у луна-парку 
дивно проводе.

Зорица Савић, новинарка: Заврше-
так овогодишњег зимског распуста 
планиран је сутрашњом заједничком 
журком, када ће се малишанима из ко-
лективних центара прикључити мали-
шани из Дечијег дома „Младост“.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 25.01.2011. год.

Катарина Мировић, новинарка: Од 
раног јутра двориште Црвеног крста 
било је пуно грађана који су дошли 
да дају крв. Овакав вид прикупљања 
крви организује се још од 2006. годи-
не, а Крагујевчани су увек показива-
ли висок ниво солидарности и хума-
ности. Само у току прошле године 
је прикупљено преко 7500 јединица 
крви што је одличан резултат у одно-
су на укупан број становништва. Тако 
су се Крагујевчани сврстали међу 
најхуманије људе Србије, а према ре-
чима давалаца - мотиви су увек исти.

Давалац: Најбитније је да се ја осећам 
добро после тога што могу да помог-
нем и једноставно- хумани разлози су 
код мене ти који доминирају.

Давалац: Па више је мотива: један је 
хуманост - и мислим да помоћи не-
коме, а да не знате коме - то је велика 
ствар у животу и то је заправо права 
хуманост. Други је мотив моје здрав-

Зимујмо код куће

Чајанка за старије 1973. године у месној заједници ”Центар”
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ствено стање и осећам се стварно 
пријатно после давања крви.

Давалац: Дајем крв због свог здравља 
и да би помогао некоме.

Катарина Мировић, новинарка: 
Драгоцена течност спасава људске 
животе, а у Ургентном центру у Бео-
граду крв је потребна сваког минута.

Др Ирина Антонијевић: Сва крв која 
се овде данас сакупи одлази у Ургент-
ни центар где се лече пацијенти из 
читаве Србије па тако и Крагујевчани. 
За оне који дају данас крв, то не зна-
чи само промовисање хуманости већ 
и кратку проверу њиховог здравља, 
а оно што је најважније, тиме помажу 
некоме коме је ова врста помоћи не-
опходна.

Катарина Мировић, новинарка: 
У градској организацији Црвеног 
крста кажу да се овој акцији одазвали 
појединци и радне организације па је 
овом приликом прикупљено више од 
70 јединица драгоцене течности.

Радио - телевизија Крагујевац, 
„Хроника“, 13. 02. 2011. год.

Најава: У „Народној кухињи“ Црве-
ног крста у Крагујевцу и ове године 
припремаће се шест стотина оброка 
дневно за 276 углавном вишечланих 
породица. Иако је захтеве за топли 
оброк предало још 150 породица, 
у Градској управи кажу да су сред-
ства ограничена. Међутим и сталнa 
поскупљења животних намирница, 
отежавају обезбеђење довољних ко-
личина хране.

Гордана Степановић, новинарка: 
Број Крагујевчана који се хране у 
„Народној кухињи“ остаће исти као 
и претходне године јер је из буџета 
Града предвиђено десет милиона ди-
нара, што је довољно за шест стоти-
на оброка дневно. У Градској управи 
кажу да се поред „Народне кухиње“, 
финансирају и „Ђачке“ са три хиљаде 
оброка, за шта је ове године издвојено 
дванаест милиона динара.

Славица Савељић, члан Градског 
већа за социјалну делатност и 
друштвену бригу о деци: Заиста се 
показала и већа потреба с обзиром на 
то да се институцијама јављају људи са 
новим захтевима, али у овом тренутку 
неће бити повећања, један од разло-
га је што међу корисницима „Народне 
кухиње“ има и радно способних који 

могу бити укључени у неке друге про-
граме, а да програм „Народне кухиње“ 
остане за оне који заиста јесу угро-
жени, а посебно се проблем односи 
на људе са сеоског подручја, јер не 
постоји могућност дистрибуције хра-
не у удаљене крајеве, тако да ћемо и 
ове године задржати праксу припре-
ма пакета хране, с обзиром на то да је 
то рационалнији облик збрињавања 
ових људи.

Гордана Степановић, новинарка: 
Број сиромашних Крагујевчана, који 
не могу да приуште довољно хране 
за своју породицу расте, па је до сада 
предато још 150 захтева. Проблем 
представља и исхрана двадесет и 
три бебе из породица које се хране у 
„Народној кухињи“, којима су потреб-
не кашице и млеко у праху.

Агата Живојиновић, социјални рад-
ник Црвеног крста Крагујевац: Оно 
што је значајно рећи је то да су то 
углавном вишечлане породице које 
имају велики број деце, до 18 годи-
на старости то је негде око 296 деце; 
такође бих напоменула да имамо и 
деце до годину дана старости, које 
не могу да користе тај оброк народ-
не кухиње па би сваки допунски вид 
помоћи од стране донатора у виду 
кашица или млека био од великог 
значаја.

Гордана Степановић, новинарка: 
Стална поскупљења основних живот-
них намирница које се користе за при-
прему оброка у „Народној кухињи“ 
отежава набавке довољних количи-
на хране. У Црвеном крсту се надају 
доброј вољи донатора који желе да 
помогну најсиромашнијим грађанима.

Млади на акцији добровољног давања крви

Волонтери деле топли чај
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Радио - телевизија Крагујевац, 
„Хроника“, 14. 02. 2011. год. 

Најава: Годишњица смрти британ-
ске хуманитарке Др Елизабет Рос 
обележена је на Варошком гробљу, 
полагањем венаца и поменом који је 
служио Епископ Шумадијски Јован са 
свештенством.

Гордана Мировић, новинарка: 
Сећање на 96 годишњицу смрти Др 
Елизабет Рос и других чланица бри-
танске хуманитарне мисије, које су у 
Србији помагале у борби против пе-
гавог тифуса за време Првог светског 
рата, обележено је и на крагујевачком 
Варошком гробљу. Помен на гробу 
британских хуманитарки служио је 
Епископ Шумадијски Јован са свеш-
тенством. Венце су затим положили: 
председница Народне скупштине, 
амбасадор Велике Британије, савет-
ник Канадске амбасаде, представни-
ци међународних хуманитарних 
организација, Црвеног крста, Града 
Крагујевца, и Универзитета, Мини-
старства рада, Српског лекарског 
друштва и Кола српских сестара.

Проф. Др Александар Живановић, 
члан Градског већа за здравствену 
делатност: Овај дан је прилика да се 
сетимо и двадесет болничарки које су 
дале своје живот широм Србије у ок-
виру шкотских женских болница које 
су оформљене 1914. године и које су 
се, заједно са српским лекарима, њих 
је тада било четири стотине, бориле 
како би овај народ преживео.

Гордана Мировић, новинарка: Ам-
басадор Велике Британије је израз-
ио захвалност Граду и грађанима 
Крагујевца, који чувају сећања на 

храбра дела британских хуманитар-
ки, које су биле један од симбола са-
везничке подршке Србији за време 
Првог светског рата. „Њихова и пож-
ртвованост шест стотина чланова 
британске мисије у Србији, и данас 
јача пријатељство између две земље 
које траје више од 170 година“, рекао 
је амбасадор.

Мајкл Девенпорт, амбасадор Вели-
ке Британије: Овој је прилика да по-
кажемо дивљење докторки Рос као и 
Луис Џордан и Маргарит Нилфрејсе, 
Егнес Минџл, Меибел Диермер и Лор-
ни Ферис. Оне су током Првог свет-
ског рата пружале несебичну помоћ 
Србији. У тим страшним данима за 
целу Европу, заједно су се са српским 
и британским колегама бориле про-
тив епидемије пегавог тифуса.

Гордана Мировић, новинарка: Ом-
ладинска теренска јединица Црвеног 
крста Крагујевца, већ 25 година носи 
име британске хероине Елизабет Рос. 
Млади су поручили да у обављању 
својих хуманитарних задатака следе 
њен пример племенитости, човеч-
ности и хуманости. „Научили смо да 
човек није човек, ако се у најтежим 
тренуцима не посвети другима“, рек-
ла је чланица ове јединице, Светлана 
Милосављевић.

Радио - телевизија Крагујевац, 
„Хроника“, 15. 03. 2011. год.

Најава: Крагујевац је један од ретких 
градова који годинама уназад носи 
признање “Најхуманија средина“. За-
хвалност за то овај град у многоме 
дугује нежнијем полу. Како би се сим-

болично одужио дамама које су више 
од педесет пута дале крв, Црвени крст 
Крагујевца организовао је свечани 
пријем за жене - добровољне даваоце 
крви.

Тамара Матић, новинарка: Оне су 
супруге, мајке, баке, свакодневно иду 
на посао, виђате их на пијаци, супер-
маркетима. Помало скрајнуто од очију 
јавности, ове даме помогле су другима 
небројано пута и то у најважнијим тре-
нуцима. Скромно и помало стидљиво 
говоре о томе.

Давалац: Па то је један од најлепших 
чинова који може човек да доживи, да 
помогне другима.

Давалац: Желим да помогнем у сва-
ко доба, свакоме, јер видим да је крв 
неопходна и дајем крв у фабрици „За-
става - оружје“ и наменски када је за 
некога потребно, како би могла што 
више да помажем људима.

Давалац: Помажем болеснима и на-
страдалима и баш сам срећна што то 
могу.

Тамара Митић, новинарка: Црвени 
крст Крагујевца уз подршку Скупшти-
не града Крагујевца организатор је 
свечаног пријема за око тридесет на-
ших суграђанки које су дале крв преко 
педесет пута. Многе већ деценијама 
учествују у акцијама давања крви у на-
шем граду.

Јелица Пецељ, стручни сарадник 
Црвеног крста: Број жена давалаца се 
перманентно повећава у популацији 
града Крагујевца, пре свега зато што 
радимо мотивацију са младима на фа-

Поклон Давида Адиса потомка 
преминуле Др Меибел Диермер

Мирко Бабић, глумац, промотер и добровољни давалац крви
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култетима и у средњим школама, где 
је претежно женска популација.

Тамара Митић, новинарка: Како 
би промовисао идеју доборовољног 
давалаштва и истовремено мотиви-
сао младе, Црвени крст Крагујевца 
24. марта почиње традиционалне 
акције добровољног давања крви у 
крагујевачикм средњим школама.

Радио - телевизија К9,
„Објектив“, 22. 03. 2011. год.

Јелена Шабаковић, новинарка: 
Циљ овогодишњег обележавања 
Светског дана воде је фокусирање 
међународне пажње на утицај рас-
та популације, индустријализације 
и климатских промена на урба-
не водене системе. Светски дан 
вода у Крагујевцу је обележен 
узорковањем јавне воде за пиће из 
централног водовода на подручју 
насеља Шумарице и села Јовановац, 
чији ће резултати бити познати за 
три дана. Такође, данас је Омладин-
ска организација Црвеног крста „Др 
Елизабет Рос“ грађанима делила 
здравствено-васпитни материјал.

Јелица Пецељ, стручни сарадник 
Црвеног крста Крагујевац: Ом-
ладинска теренска јединица Црве-
ног крста данас подсећа грађане 
Крагујевца, кроз лифлете и плакате 
које је урадила Градска управа, да 
морамо чувати воду и од загађења 
и у количини, односно као ресурс за 
пиће.

Јелена Шабаковић, новинарка: 
Према подацима Уједињених нација, 
већи део светске популације одно-
сно 3,3 милијарде људи живи у гра-
довима и због тога је обезбеђивање 
здравствено исправне воде у гра-
довима од изузетне важности. На 
територији Шумадијског округа 70% 
становништва живи у урбаним сре-
динама, чији житељи пију потпуно 
исправну воду за пиће. Током 20. 
века светска популација се утро-
стручила, док је потреба за водом 
порасла шест пута. У следећих 50 
година се очекује да ће раст свет-
ске популације износити 40 - 50 % 
и заједно са индустријализацијом 
и урбанизацијом, довешће до по-
раста потреба за водом. Стручњаци 
сматрају да ће то оставити озбиљне 
последице на животну средину. 
Један од Миленијумских циљева је 
да до 2015. године преполови број 
људи који немају приступ пијаћој 
води.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 23. 03. 2011. год.

Најава: Поводом Светског дана бор-
бе против туберкулозе, Црвени крст 
Крагујевца организује низ активно-
сти. Међу њима је и обука за локал-
не организације Црвеног крста које 
ће спроводити пројекат „Контрола 
туберкулозе у Србији“. Пројекат који 
се реализује донацијом „Глобал фон-
да“ за борбу против туберкулозе, 
требало би да траје до 2015. године, 
а циљна групе су посебно осетљиве 
популације и ризичне групе.

Љубинка Лекић, новинарка: Црве-
ни крст Крагујевца једна је од десет 
организација у Србији које имају 
улогу регионалних координатора у 
пројекту „Контрола туберкулозе“ у 
нашој земљи. Циљ је да се ова болест 
искорени па је Црвени крст Србије, 
иначе партнер на овом пројекту са 
Министарством здравља, окренут ка 
социјално угроженом становништву и 
групама са ризичним понашањем.

Марија Чукић, стручни сарадник 
Црвеног крста Србије: овога пута 
ћемо помагати директно људима 
који живе у нехигијенским насељима, 
уколико наравно постоји туберкуло-
за у том месту, као подршка лечењу, 
такође ћемо активно трагати за кон-
тактима људи који су оболели од 
туберкулозе и везано за кориснике 
Народне кухиње, вршићемо нека 
здравствена пропитивања, наравно 
која се односе на туберкулозу.

Љубинка Лекић, новинарка: Број 
оболелих од туберкулозе од 2003. 
константно опада на годишњем нивоу, 

тако да Србија не спада у ред земаља 
са високом стопом оболелих од ове 
заразне болести.

Марија Чукић, стручни сарадник 
Црвеног крста Србије: Ми спадамо у 
земље са средњом стопом оболевања 
од туберкулозе, али у принципу, што је 
боља контрола, то је тај ниво могуће 
више смањивати и држати под кон-
тролом, зато се пројекат тако и зове.

Љубинка Лекић, новинарка: Као 
допринос борби против туберкуло-
зе, Црвени крст Крагујевца ће сутра 
у својим просторијама са подруж-
ницама Подмлатка и Омладине, ор-
ганизовати трибину. У склопу ових 
активности за ученике Прве технич-
ке школе биће организована акција 
доборовољног давања крви а током 
целе седмице Црвени крст ће дис-
трибуирати брошуре, како би до свих 
грађана допрла порука о важности 
лечења туберкулозе.

Радио - телевизија Крагујевац, 
„Хроника“, 7. 04. 2011. год.

Најава: Поводом Светског дана 
здравља Црвени крст Крагујевца под 
покровитељством Скупштине гра-
да организовао је прву овогодишњу 
традиционалну акцију „Селу у похо-
де“. Преглед, стручна и превентивна 
предавања одржани су у селу Рамаћа.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Годинама с пролећа почињу акције 
Црвеног крста „Селу у походе“ па се 
већ створила навика да деца и мешта-
ни долазе на превентивне прегледе. У 

Екипа волонтера креће у акцију ”Селу у походе”
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Дому у Рамаћи просторије претворе-
не у ординације интернисте, лекара 
опште праксе, апотекара – сви са ис-
тим циљем да помогну и посаветују.

Јелица Пецељ, стручни сарадник 
Црвеног крста Крагујевац: Ово ра-
димо традиционално, с тим да ове 
године са посебним акцентом, нешто 
свечаније и активније јер нам је 135 
година рада и постојања и отприлике 
30 година рада акција „Селу у походе“. 
Ове године имаћемо и нова укључена 
села – Грбице и Добрача.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Старије мештане муче висок при-
тисак, хроничне болести, проблеми 
са видом. Ове године са лекаром за 
ухо, грло и нос, по први пут били су и 
представници фирме за дистрибуцију 
слушних апарата па су одмах могли да 
утврде јачину слуха. Како је Рамаћа 
удаљена од Крагујевца око 30 км, то 
је долазак лекара наишао на велик од-
зив мештана.

Мештани села Рамаћа:
- Ово је велика част и поштовање пре-
ма грађанима, јер има много старих 
који не могу да оду до града и много 
чини ово, да се обави пос’о, да ви-
диш имаш ли неке болести, притисак, 
срце.-
- Све има и даду лекове, савете, само 
што нема очни.-

Горица Стаменовић, новинарка: 
представници Института за јавно 
здравље узорковали су воду што је 
изузетно важно, поготово сада када је 
прилив вода велики после киша.

Милош Радосављевић, сарадник 
Институт за јавно здравље: Да би 
мештани знали да ли пију бактерио-
лошки и хемијски исправну воду, по-
требно је да ураде основну анализу 
воде у Институту за јавно здравље. 
Ја бих предложио мештанима села 
Рамаћа да се они обрате Институту за 
јавно здравље да добију адекватне са-
вете и да се види да ли треба да дође 
наша екипа на терен или ће они сами 
узети у адекватним флашама у којима 
треба да се испита вода и тек после 
тога да је пију.

Горица Стаменовић, новинарка: 
истовремено стоматолози су пре-
гледали зубиће основцима, посаве-
товали их како да одржавају хигијену 
уста и зуба, а од Црвеног крста ђаци 
су добили четкице и пасте за зубе. 
Представници Саобраћајне полиције 
и Ватрогасне јединице одржали су 
предавање из своје области како би 

се постигла боља безбедност не само 
у саобраћају већ и радовима на пољу. 
Социјално угроженим породицама 
Црвени крст је поделио хуманитарне 
пакете, а Центар за социјални рад је 
уручио једнократну новчану помоћ.

Радио-телевизија Канал 9,
„Објектив“, 8. 04. 2011. год.

Саша Јаковљевић, новинар: Овај 
пројекат реализован у две фазе под-
разумевао је едукацију деце и младих 
у циљу очувања животне средине. У 
првој фази је опремљена Еко-библио-
тека, намењена пре свега деци школ-
ског и предшколског узраста, која је 
стављена на употребу школама. У 
другој фази пројекта је настављено 
ширење знања о значају очувања 
животне средине. Израдом торбица 
од платна и њиховим осликавањем, 
ученици основних школа „Вукашин 
Марковић“ и „Свети Сава“, јавности су 
поручили да би требало да избегавају 
употребу пластичних кеса које 
значајно уништавају животну среди-
ну.

Марица Патрногић, ПР Црвеног 
крста Крагујевац: Циљ овог пројекта 
је био, не само организовање актив-
ности које за циљ имају промоцију 
очувања животне средине, већ и 
јачање свести код деце, младих али и 
одраслих колико је значајно очување 
животне средине у окружењу и нашем 
животу. Једна од активности којом 
данас завршавамо пројекат јесте 
промоција еколошких торбица које 
су сашили ученици школе „Вукашин 
Марковић“ , а осликали их ученици 
ОШ „Свети Сава“.

Ања Велемир, ученица: Ја сам са 
својим другарима цртала нешто о 
заштити животне средине, ми смо 
размишљали шта све може да се црта... 
ја сам нацртала дрво и написала сам 
поруку људима да не загађују животу 
средину и да увек штите нашу Србију 
и целу околину.

Саша Јаковљевић, новинар: Тор-
бице су поклоњене представницима 
јавних предузећа, медијима и Ђачком 
парламенту у намери да упозоре на 
неопходну бригу о заштити животне 
средине.

Радио-телевизија Канал 9,
„Објектив“, 10. 04. 2011. год.

Данијела Суботић, новинарка: Иако 
је недеља дан када ђаци одмарају од 
бројних обавеза, зграда и двориш-
те Медицинске школе били су пуни 
ученика који су се такмичили из прве 
помоћи. Осам екипа, шест из школе и 
две из Црвеног крста, захваљујући ле-
пом времену, своје знање из ове обла-
сти показали су у школском дворишту, 
а један део такмичења одвијао се и у 
затвореном простору.

Прим. Др Стеван Китанић, председ-
ник Црвеног крста Крагујевац: Ово 
приказује само оно што инструкто-
ри прве помоћи на територији града 
Крагујевца показују у односу на обуку 
грађанства Крагујевца, не само члано-
ва Црвеног крста, него свих грађана, 
у односу на ситуације које могу да их 
нађу било на раду, било на кућној ра-
диности, било у стручним службама, а 
не дај Боже уколико дође до природ-
них катастрофа типа Јапана или не-

Изложба радова насталих у еко пројекту ”Дођи , научи, примени, промени”
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ких других, где принципијелно, меди-
цинска служба није у стању да покрије 
комплетан регион због огромног броја 
повређених и тада практично изузетан 
значај у преживљавању пружају у ства-
ри људи који су обучени у аматерској 
првој помоћи, али у су обучени да у том 
тренутку спасу живот повређеног.

Данијела Суботић, новинар-
ка: Да ученици показују велико 
интересовање за прву помоћ говори и 
чињеница да су многи до њих активи-
сти Црвеног крста.

Славица Јанковић, директорка Ме-
дицинске школе „Сестре Нинковић“: 
Такмичења су саставни део живота и 
рада у школи, дакле поред редовне 
наставе, а здравствена нега знамо да 
се састоји из теоријске, наставе вежби 
и наставе блока, у многоме доприноси 
развијању и знања и вештина, хума-
ности наших ученика у пружању једне 
тако важне помоћи повређеним осо-
бама.

Данијела Суботић, новинарка: 
Најбоље екипе са градског надметања 
очекује Регионално које ће бити од-
ржано у мају.

Радио - телевизија Крагујевац, 
„Хроника“11. 04. 2011. РТК

Најава: На евиденцији Центра за 
социјални рад налази се преко 14.000 
корисника социјалне и породично-
правне заштите. То су особе које немају 
средстава за основне животне намир-
нице, па им нова гардероба и одећа 
представљају недостижан луксуз. 
Црвени крст Крагујевца свакодневно 
сакупља и дели одевне предмете угро-
женима.

Јелена Вуковић, новинарка: Из 
сваког ормара годишње бар један 
комад гардеробе заврши поред или 
у контејнеру, јер је то најбржи начин 
ослобађања од гомилања непотреб-
них ствари. Доста Крагујевчана нема 
ни три оброка дневно, па је куповина 
одевних предмета за њих „немогућа 
мисија“. Деца из ових социјално угро-
жених породица никада нису имала 
нове ципеле, јакну, џемпер. Њихов 
стил одевања зависи од хуманости 
других.

Анкета: Шта радите са гардеробом 
који више не носите?

Пролазници: 
 - па обично поклонимо некоме коме 
треба;
 - дајем, углавном на село или чувам;
- искрено, ја чувам негде по ормари-
ма, бацам или сечем.
Јелена Вуковић, новинарка: Током 
2010. године Црвени крст је помогао 
546 породица гардеробом и обућом, 
дистрибуирано је око 500 кг робе, која 
се обезбеђује донацијама, организо-
ваним акцијама, а ређе донацијама 
појединаца.

Марица Патрногић, ПР Црвеног 
крста Крагујевац: оно што је битно 
јесте да та гардероба буде у неком 
солидном стању, то подразумева да 
буде чиста, не мора бити ношена на 
хемијско чишћење, али мора бити 
опрана, да буде цела, а не подерана, 
поцепана, јер нико од нас не би волео 
да добије такву гардеробу, то просто 
вређа људско достојанство, јер иако 
људи имају потребу за тим, потребно 
је да им та донација буде пристојна.

Јелена Вуковић, новинарка: Про-
сторије Црвеног крста за складиштење 

гардеробе отворене су сваког дана 
од 8 до 15 часова. Време је да ципеле 
замене чизме, а стари капути и јакне 
изађу из ваших ормара и добију нове 
власнике. Осећај да смо помогли дру-
гима а у гардероберу обезбедили 
места за нову модну сезону, учиниће 
срећним и оне на чијим лицима ретко 
видимо осмех.

Радио-телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 18. 04. 2011. год.

Љубинка Лекић, новинарка: Као 
један од само три града у Србији, 
крагујевачки Црвени крст добио је 
пројекат „Брига за старије у локалној 
заједници“ холандске невладине 
организације „Јанос“, који финансијски 
подржава Министарство спољних по-
слова Холандије.

Даине Толеиките, тренер из 
Холандије, НВО „Јанос“: Оно што 
је најбитније јесте да се успоста-
ви сарадња између Владе, НВО, 
грађанског друштва и самих старих 
лица. Поента је да је то огроман по-
сао који не може да одради једна 
групација, него морају заједно да 
сарађују. Најбитнији циљ овог програ-
ма јесте да се људи оспособе за само-
стално функционисање и да се науче 
како да помогну сами себи.

Љубинка Лекић, новинарка: Овај 
пројекат посредством Црвеног крста 
Србије, крагујевачки огранак је добио 
захваљујући резултатима пројекта 
„Помоћ телефоном“ и пратећих актив-
ности на плану бриге о старијима.

Невенка Богдановић, секретар 
Црвеног крста Крагујевац: Баш 
захваљујући тим резултатима ми смо 
успели да добијемо овај пројекат 
од стране Министарства спољних 
послова државе Холандије, и ово 
предавање Даине Толеките, која је ек-
сперт из те њихове НВО „Јанос“ за нас 
много значи, јер ће нам представљати 
могућност да идемо даље. Заиста смо 
изузетно задовољни и надамо се да је 
ово сада почетак једног пројекта који 
ће за две године дати резултате.

Љубинка Лекић, новинарка: Циљ 
тродневног семинара у оквиру кога су 
организоване и креативне радионице је 
едукација, односно модели у доношењу 
одлука и овладавање практичним веш-
тинама. Јединствени волонтерски про-
грам „Помоћ телефоном“, Црвени крст 
Крагујевца реализује већ четири године 
и њиме је обухваћено преко три стоти-
не старијих.
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Радио - телевизија Крагујевац, 
„Хроника“24. 04. 2011. год.

Најава: Традиционална акција „Селу 
у походе“ коју спроводи градски 
Црвени крст у сарадњи са служ-
бама здравствене заштите, а под 
покровитељством Града, организова-
на је у Великом Шењу.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Село Велики Шењ, удаљено 37 км од 
града, смештено на брдима, једно 
је од најудаљенијих у крагујевачкој 
општини. Онда је разумљиво што је 
велики број старијих и деце дочекао 
екипе лекара, апотекара, саобраћајце 
и ватрогасце, све оне који им могу 
помоћи. Највећа гужва код лекара ин-
тернисте.

Мештанка: Најбоље ни је то што су 
дошли они, де ћу ди’ем по Крагујевцу 
матора ја, боље ‘во што сте дошли.

Мештанка: Јесте вала, ово је нешто 
што много значи, ми смо много за-
хвални за ово, ми смо далеко од града, 
ово нам је супер.

Горица Стаменовић, новинарка: 
За то време докторке Дома здравља 
обавиле су преглед деце, а у Великом 
Шењу их је 22, стоматолози су мали-
шанима објаснили како се правилно 
одржава хигијена уста и зуба и по-
делили им поклон пакетиће. Екипе 
Хитне медицинске помоћи обишле су 
седам породица у којима живе стари 
људи који нису могли доћи до лекара, 
а подељено је и 10 пакета са храном и 
хигијеном најугроженијим породица-
ма, као и пет једнократних новчаних 
помоћи од Центра за социјални рад.

Љиљана Јовановић, стручни са-
радник Црвени крст Крагујевца: 
традиционално ове акције „Селу у 
походе“ ради у сарадњи са осталим 
институцијама у граду из сфере здрав-
ства, социјале, Саобраћајне полиције, 
Ватрогасног батаљона, а ове године 
су нам се придружили представни-
ци једне организације „Алфа“ која је 
извршила контролу слуха за меш-
тане који су били заинтересовани. 
Иначе, и ове године акције радимо 
под покровитељством Скупштине 
града која нам је финансијски и мо-
рално помогла да акцију урадимо на 
најквалитетнији начин.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Долазак екипе „Селу у походе“ оку-
пи увек велики број мештана. Осим 
контроле здравља, стручњаци: агро-
номи, саобраћајци, ватрогасци, увек 

одрже предавање из своје области, 
посаветују мештане, за све њих је важ-
на превентива. Већ наредне недеље, 
26. априла, екипа „Селу у походе“, 
посетиће Каменицу.

Радио - Телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 8. 05. 2011. год.

Најава: Светски дан Црвеног крста 
обележен је данас и у Крагујевцу 
сајмом у Пешачкој зони. Члано-
ви и волонтери ове хуманитарне 
организације су на више пунктова у 
граду промовисали активности по-
пут: добровољног давалаштва крви, 
прве помоћи, борбе против трговине 
људима бриге о старима и многе дру-
ге: Програм обележавања значајног 
јубилеја крагујевачког Црвено крста 
трајаће током целе наредне недеље 
под слоганом „Пронађи волонтера у 
себи“.

Бојана Влајовић Савић, новинар-
ка: Светски дан Црвеног крста обе-
лежава се у знак сећања на оснива-
ча ове међународне хуманитарне 
организације, Анри Динана, који је цео 
свет окупио око идеје да су сви људи 
једнаки, али и једни другима потреб-
ни. У крагујевачком Црвеном крсту, 
који ове године прославља значајна 
јубилеј – 135 година постојања, кажу 
да су за њихов рад најважнији волон-
тери, без којих ова организација не би 
могла ни да постоји.

Невенка Богдановић, секре-
тар Црвеног крста Крагујевац: 
Овогодишња Недеља Црвеног крста 
обележава се под слоганом „Пронађи 
волонтера у себи“

Радио-телевизија Канал 9
„Објектив“, 9. 05. 2011. год.

Данијела Суботић новинарка: Више 
од 1200 првака из 23 основне школе 
са подручја Крагујевца данас је при-
суствовало свечаном пријему у Под-
младак Црвеног крста. Малишани ће, 
учествујући у разним активностима 
наредних година, научити хуманости 
и солидарности.

Невенка Богдановић, секретар 
Црвеног крста Крагујевац: Ја мис-
лим да је ово једна од најлепших, све 
су нам активности дивне и лепе, али 
када ви малишане од 7 година прима-
те у своје окриље у своју организацију 
у свој Подмладак, онда је то заис-
та један изузетно свечани тренутак 
и свечани дан. То у ствари радимо 
захваљујући нашим сарадницима, во-
лонтерима, учитељима, директорима 
школа, просветним радницима, струч-
ним сарадницима у школама, који 
управо овај чин пријема у подмладак 
Црвеног крста, користе да афирми-
шу позитивне и праве вредности, а 
на првом месту то је хуманост, љубав 
друга према другу, жеља да се неком 
помогне, праве људске вредности.

Данијела Суботић новинарка: Мно-
ги некадашњи прваци који су некада 
учествовали у активностима Црвеног 
крста и данас су део ове Организације.

Невенка Богдановић, секре-
тар Црвеног крста Крагујевац: 
Захваљујући нашем сталном контакту 
са њима током њиховог основношкол-
ског и средњошколског школовања, 
заиста као нешто изузетно важно и 
када ви сада сретнете одрасле људе, 

Пријем првака у подмладак Црвеног крста 2011. године



51година

ваше колеге који са поносом кажу 
био сам члан подмлатка или омлади-
не Црвеног крста, они се тога сећају 
са изузетним задовољством и о томе 
причају са изузетним поносом, јер 
бити члан једне овакве организације 
заиста служи на част и понос.

Данијела Суботић новинарка: за 
прваке је приређен уметнички про-
грам а добили су и пригодне покло-
не , који ће их подсећати на дан када 
су постали део највеће хуманитарне 
организације.

Радио-телевизија Канал 9
„Објектив“, 14. 06 .2011. год.

Саша Јаковљевић, новинар: 
Циљ обележавања Светског дана 
добровољних даваоца крви је 
подизање нивоа свести о виталној 
улози трансфузије крви у спасавању 
живота, унапређењу здравља милио-
на људи, мотивисању грађана да по-
стану редовни даваоци и обезбеђењу 
довољних резерви крви. Поводом 
Светског дана добровољних давао-
ца крви, као допринос неговању да-
валаштва на нашим просторима и у 
циљу мотивације добровољних дава-
оца крви, Град Крагујевац је финанси-
рао новчане награде доборовољним 
даваоцима у нето износу од 529.000 
динара.

Проф. Др Александар Живановић, 
члан Градског већа за здравство: 
Градска управа помаже буџетским 
средствима, јер у буџету имамо посе-
бан део за добровољне даваоце крви 
где финансирамо различите акције 
удружења, помажемо Црвени крст за 
њихове акције финансијски, и нормал-
но као и данас помажемо јубиларне на-
граде финансијским средствима онима 
који су дали крв 50, 75, и 100 пута.

Маријана Стојановић, сарадник 
Службе за трансфузију крви: Желим 
да се захвалим свим доборовољним 
даваоцима, да им честитам данашњи 
дан с обзиром да је данас, за оне који 
не знају, Светски дан доборовољних 
даваоца, да их позовем да се у на-
редном периоду у што већем броју 
одазивају и долазе у нашу Службу и 
да овим путем апелујем на све хума-
не људе који су А и О негативна крвна 
група да нам се јаве у скорије време 
зато што су нема оне неопходне, јер је 
велика потрошња а те крве групе су у 
тренутном дефициту.

Саша Јаковљевић, новинар: Град 
Крагујевац и Црвени крст Србије и 

Крагујевца доделили су признања и 
новчане награде добровољним дава-
оцима крви који су крв дали 50, 75 и 
100 пута.

Славољуб Мијаиловић, давалац: 
треба дати крв, то ништа не боли, а 
спашава животе. Али је потребно и да 
Град има мало више обзира према да-
ваоцима крви.

Саша Јаковљевић, новинар: Пово-
дом Светског дана добровољних да-
ваоца крви Црвени крст Србије је уру-
чио признања „Најхуманија средина“ 
организацијама са највећим броје да-
ваоца крви у односу на број радника. 
Награде су примили: „РАПП Застава“, 
„Фиат аутомобили - Србија“ и „застава 
Оружје“.

Радио-телевизија Канал 9
„Објектив“, 15. 06. 2011. год.

Дарко Милошевић, новинар: У веж-
би „Крагујевац 2011“ учествовали су 
припадници Ватрогасно - спасилач-
ке јединице, Саобраћајне полиције, 
лекари и медицинско особље Хитне 
помоћи и Дома здравља, запослени 
и волонтери крагујевачког Црвеног 
крста, као и представници локалне са-
моуправе. Сви они су проверили своју 
спремност за деловање у ситуацијама 
снажног земљотреса јачине 5,5 степе-
ни Рихтерове скале и свим последи-
цама које услед њега настају у граду, 
како и у случајевима избијања пожа-
ра, изливања земног гаса и његовог 
ширења и саобраћајне несреће ус-
лед превртања аутобуса који прево-
зи децу. За становништво евакуисано 
због насталих несрећа, формирано 

је и привремено шаторско насеље за 
око четири стотине особа.

Ненад Милошевић, командир Ва-
трогасно - спасилачке јединице 
Крагујевац: Све оно што овај град 
има, све ресурсе, људске потенцијале, 
опрему и технику демонстрирамо на 
овај начин како би реаговали у једном 
таквом акцедентном догађају као што 
је земљотрес. Догађаји не бирају ни 
место ни време, ни доба дана, службе 
морају да буду једне другој „при руци“, 
упознате са свом опремом, техни-
ком, снагама, како би одговориле за-
датку, а задатак је спашавање људи и 
материјалних добара веће вредности, 
јер људски живот нема цену.

Дарко Милошевић, новинар: Пре-
ма речима Добривоја Илића, струч-
ног сарадника Црвеног крста Србије 
за припреме и деловање у масовним 
несрећама, вежба „Крагујевац 2011“ 
део је пројекта који заједно спро-
воде Црвени крст Србије и локал-
ни штабови за ванредне ситуације. 
Његова сврха је провера система 
комуникације и координације у 
случају ванредне ситуације, повећање 
спремности за одговор на несреће 
на локалном нивоу, као и сарадња са 
медијима и извештавање у ванредним 
ситуацијама.

Добривоје Илић, стручни сарадник 
Црвени крст Србије: Јуче смо има-
ли командно-штабну вежбу коју смо 
одрађивали са одређеним структура-
ма ваше општине односно делом ва-
шег штаба за деловање у ванредним 
ситуацијама, а ово је продужетак тих 
активности где сада практично увеж-
бавамо спремност свих структура за 

Показна вежба 1975. године
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деловање у масовним несрећама. 
Овде смо симулирали пар несрећа, 
од земљотреса, хемијског акцеден-
та, удеса, тако да сада видимо како 
су све те структуре укључене и како 
функционишу у датој ситуацији.

Дарко Милошевић, новинар: 
Симулацији деловања у несрећама 
под називом „Крагујевац 2011“ при-
суствовали су и представници Секто-
ра за ванредне ситуације Министар-
ства унутрашњих послова Србије, 
Међународне федерације друштва 
Црвеног крста и Црвеног полумесе-
ца, представници USAID -a и пред-
ставници општина и градова који 
учествују у пројекту.

Радио-телевизија Крагујевац
„Хроника“, 15. 06. 2011. год.

Најава: Крај језера „Бубањ“ из-
ведена је теренска симулација 
деловања у несрећама „Крагујевац 
2011“. У вежби спашавања у случају 
земљотреса,пожара, хемијског акци-
дента, тешке саобраћајне несреће, 
ангажовано је преко 150 припадни-
ка институција, државних органа и 
специјализованих служби.

Дејан Ђусић, новинар: На просто-
ру између језера „Бубањ“ и спортске 
хале, демонстрирано је деловање 
у случају  разорног земљотреса, 
избијању великог пожара, изливања 
земног гаса и удеса аутобуса који 
превози децу. У вежби су учествова-
ли запослени у локалној самоуправи, 
припадници крагујевачке Ватрогас-
но - спасилачке бригаде, екипе Хит-
не медицинске помоћи, волонтери 

и професионалци Црвеног крста и 
патроле Саобраћајне полиције.

Драгош Радовановић, Градска 
управа за ванредне ситуације: 
Вежба је показала да постоји висок 
степен координације, али да ту за-
иста има место и побољшању тог 
степена координације, јер ми пола-
зимо од тога да је сваки субјекат за 
себе потпуно оспособљен и стручан 
за ту врсту активности и посла којим 
се бави, али зато морамо порадити 
више и у томе ћемо инсистирати у 
наредном периоду, да координација 
буде боља, да се у сваком тренут-
ку зна ко шта ради, како бисмо и 
грађанима пре помогли.

Дејан Ђусић, новинар: Сврха симу-
лације је била да се провери способ-
ност за обједињено деловање у криз-
ним ситуацијама. На заједничком 
задатку, у координисаној акцији, 
нашли су се једни уз друге, про-
фесионалци из државних служби и 
добровољци и чланови хуманитар-
них организација.

Ненад Милошевић, командант Ва-
тогасно - спасилачке бригаде: То 
је само један ланац, свака карика је 
битна, наравно да морамо бити умре-
жени и увезани, морамо да знамо са 
каквим потенцијалом, како у људству 
тако у техници располажемо, како 
бисмо   могли да одговоримо задат-
ку. Тврдим да Град Крагујевац може 
да се дичи оваквим институцијама.

Др Александар Кличковић, Завод 
за хитну медицинску помоћ: Старо 
је правило да сваким даном којим 
смо даљи од неке претходне ванред-

не ситуације, за један дан смо ближи 
некој новој масовној несрећи, и бит-
но је , не само да свака јавна служба 
града Крагујевца буде спремна да 
одговори на масовну несрећу, него 
да све те јавне службе буду добро 
организоавне, добро координисане, 
са циљем да одговоре на ванредну 
ситуацију.

Дејан Ђусић, новинар: Симулацијом 
је обухваћено и формирање при-
временог шаторског насеља за 
евакуисано становништво, са свим 
садржајима неопходним у оваквим 
ситуацијама. Средства за припрему 
и извођење симулације „Крагујевац 
2011“, обезбедио је USAID.

Радио-телевизија Канал 9
„Објектив“, 7. 07. 2011.

Данијела Суботић, новинарка: 
Акцију је организовао Црвени крст 
Крагујевца заједно са Институт за 
трансфузију крви Србије и Службом 
за трансфузију КЦ Крагујевац, а под 
покровитељством Града Крагујевца. 
Акција добровољног давања крви 
спроведена је у просторијама град-
ске организације Црвеног крста и у 
Пешачкој зони, где су Крагујевчани 
у специјализованом аутобусу давали 
крв.

Марица Патрногић ПР Црвеног 
крста Крагујевац: Крагујевчани још 
једном доказују да су заиста хумани 
и да се редовно одазивају акцијама 
добровољног давања крви, и иако 
смо ми недавно имали једну акцију, 
увек има оних који су испунили ус-
лове да дају крв. Досадашњи одзив 
на овој акцији је задовољавајући 
и судећи по њему, акција ће бити 
успешна. На обе локације на којима 
се акција реализује има даваоца 
који чекају у реду и то је оно што нас 
радује, с обзиром на предстојећи 
летњи период, чињеницу да су 
стални даваоци на одморима, са 
друге стране је лети повећан број 
саобраћајних незгода, што доводи 
до већих потреба, али се надам да ће 
и ова акција допринети да се те по-
требе подмире.

Данијела Суботић, новинарка: Ле-
кари подсећају да је сваки грађанин 
потенцијални прималац крви, осим 
тога, дати крв значи и преконтро-
лисати своје здравствено стање 
јер се тако могу открити могући 
поремећаји здравља.

Миодраг Јеремић, Институт за 

Показна вежба указивање прве помоћи 



53година

трансфузију крви Србије: Врло је 
битно да имамо добровољне давао-
це, јер и он проверава своје здравље, 
јер је принцип давалаштва крви та-
кав да само здрава особа од 18 до 
65 година може да буде добровољни 
давалац крви. Скупљање крви је 
врло битно јер не постоји ниједна 
апотекарска или фармацеутска уста-
нова која је измислила вештачку крв. 
Једини извор тога лека односно ле-
кова је човек-човеку. Шта то значи? 
Да од једног добровољног даваоца 
крви, од момента узимања па до об-
раде крви, после три сата, ми мо-
жемо да задовољимо потребе три 
пацијента, а од остатка крви, крвне 
плазме, ми можемо да направимо 
око двадесетак лекова. Крв нема 
цену , као што нема цену ниједан 
људски живот који је спасен путем 
крви или лекова од крви.

Данијела Суботић, новинарка: 
Крагујевчани су одзивом у акцију 
летње кампање за прикупљање 
крви, још једном показали да имају 
свест о значају доборовољног дава-
лаштва.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 30. 08. 2011.

Најава: На Међународних дан неста-
лих, Црвени крст Крагујевца подсећа 
на право породица да сазнају суд-
бину својих најближих. На подручју 
Крагујевца више од сто грађана се 
води као нестало, а реч је о резерви-
стима и другим особама које су бо-
равиле у бившим републикама током 
ратних сукоба.

Гордана Степановић новинарка: 
У Србији још увек није расветљена 
судбина 13.700 лица која су нестала 
за време ратних сукоба у бившим ре-
публикама и на Косову, а захтеве за 
тражење поднело је више од 1000 по-
родица. На подручју Крагујевца према 
подацима Службе тражења Црвеног 
крста, више од стотину особа се води 
као нестало.

Светлана Волкановска Ђокановић, 
сарадник службе тражења: Служба 
тражења Црвеног крста Крагујевца 
жели да, поводом Међународног дана 
несталих лица који се данас обележа-

ва, да је на територији Шумадијског 
региона нестало преко 100 лица у рат-
ним сукобима на територији бивших 
југословенских република и Косова. 
Реч је о лицима који су затечени као 
војници, резервисти или цивили.

Гордана Степановић, новинарка: 
Служби тражења документација о не-
сталим особама током ратова стиже 
од Међународног комитета Црвеног 
крста, а да би се досије о таквим ли-
цима затворио потребно је доста по-
датака које често није могуће добити 
са територије на којој је последњи пут 
виђено. Такође је и породицама не-
сталих потребна подршка целокупног 
друштва.

Светлана Волкановска Ђокановић, 
сарадник службе тражења: Ми 
смо крајем 2010. године реализова-
ли пројекат „Оснажени“ , који је био 
намењен првенствено женама и деци 
из породица несталих и који је имао 
за циљ да интегрише чланове поро-
дица несталих у локалну заједницу, 
да их оспособи, и у психолошком 
и у социјалном смислу и на их на 
неки начин материјално подржи у 
остваривању њихових права.

Гордана Степановић, новинарка: 
На Међународни дан несталих лица, 
Црвени крст Крагујевца подсећа на 
право породица да сазнају судби-
ну најближих, на које неки чекају 
и 20 година. Највише несталих је 
на територији Босне и Херцегови-
не , али и других република бивше 
Југославије.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 5. 09. 2011.

Најава: У оквиру акције „Заштитимо 
децу у саобраћају“ данас су у неколико 
основних школа и месних заједница 
одржана предавања на тему „основна 
правила понашања деце у саобраћају“.

Срђан Радивојевић, новинар: Црве-
ни крст Крагујевца до 14. октобра 
спроводи акцију под називом „Зашти-
тимо децу у саобраћају“, намењену 
пре свега малишанима предшколског 
узраста и ученицима нижих разреда 
основне школе. Пројекат се спроводи 
у сарадњи са Црвеним крстом Србије, 
уз помоћ Саобраћајне полиције 
Полицијске управе у Крагујевцу, 
осигуравајућом компанијом „Дунав“, 
јавно - комуналним предузећем „Пар-
кинг сервис“, Предшколском уста-
новом и свим основним школама. У 
акције су активно укључене и ауто - 

Улепшајте дан себи и другима - дајте крв
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школе „САТ“ и „Дуга“. У току дана одржа-
на су предавања и разговори на тему 
„Основи правила понашања деце у 
саобраћају“ и ОШ „Мома Станојловић“, 
МЗ „Корићани“ и ОШ „Милоје Симовић“ 
у Драгобраћи.

Слађана Ђорђевић, реализа-
тор пројекта ”Заштитимо децу 
у саобраћају”: Циљ ове акције је 
стицање нових знања из области за-
штите у саобраћају и саобраћајној кул-
тури. И ове године ћемо заједно са дру-
гим институцијама реализовати ову 
акцију „Заштитимо децу у саобраћају“, 
кроз разговоре са ученицима првог 
разреда основних школа, предшкол-
цима и њиховим родитељима.

Срђан Радивојевић, новинар: 
Акција „Заштитимо децу у саобраћају“ 
намењена је пре свега најмлађима 
као учесницима саобраћаја, али и 
њиховим родитељима, као васпита-
чима и возачима. Сви разговори и 
предавања биће пропраћени филм-
ским пројекцијама, а за најмлађе су 
припремљени и пригодни поклони 
– распореди часова и освеживачи за 
ауто. На крају акције планирана је и из-
ложба дечијих радова и приредба „Шта 
смо научили о саобраћају“ у једном од 
обданишта. Ученици нижих разреда 
радиће ликовне и литерарне радове 
на тему о саобраћају, а три најбоља 
рада ће бити награђена док ће један 
рад бити публикован у часопису Црве-
ног крста Србије.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 12. 09. 2011.

Најава: Поводом обележавања Свет-
ског дана прве помоћи, Црвени крст 
Крагујевца под покровитељством Гра-
да, организује бројне активности како 
би указао на значај прве помоћи. У 
Пешачкој зони, данас је изведена по-
казна вежба указивања прве помоћи 
на инсценираној саобраћајној несре-
ћи.

Горица Стаменовић, новинарка: Си-
мулирана саобраћајна несрећа на пла-
тоу у Пешачкој зини, више повређених 
са различитим степеном повреда од 
лаких до тешких, повређенима су у 
помоћ притекли чланови ОТЈ „Др Ели-
забет Рос“, демонстрирајући на прави 
начин како се указује прва помоћ. Уб-
рзо пристиже и патрола Саобраћајне 
полиције која од вође екипе сазнаје 
детаље саобраћајне несреће, за њима 
и Служба хитне медицинске помоћи. 
Иако је у питању симулација, сви раде 
као да је догађај стваран.

Милош Ђоровић, председник Ко-
мисије за прву помоћ: Треба за-
бележити да се ради о екипи Под-
млатка, дакле још увек су у основној 
школи, а већ знају основне фазе у 
спашавању људских живота. Оно што 
желимо да истакнемо и на чему Црве-
ни крст Крагујевца ради већ година-
ма јесте да покушавамо да подигне-
мо свест грађана јер је значај прве 
помоћи у првих 10 мин. најзначајнији 
за спашавање људских живота и 
смањење инвалидности у незгодама.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Кроз прву помоћ се развија свест 
о солидарности и помагању свима 
којима је помоћ потребна, а током го-
дине Црвени крст константно ради на 
промовисању знања о пружању прве 
помоћи, зато и не чуде изузетни ре-
зултати на недавно одржаном држав-
ном такмичењу.

Милош Ђоровић, председник 
Комисије за прву помоћ: Пре два 
дана смо се вратили са Државног 
првенства, где смо у категорији 
„петлића“ – ученика четвртог разреда 
основне школе, што само Крагујевац и 
још две општине у Србији практикују, 
освојили првом место, у категорији 
Подмлатка – треће место, у категорији 
омладине – друго место и у реали-
стичком приказу повреда, стања и 
обољења – четврто место. Оно што 
је још значајно што бих хтео да напо-
менем јесте да је значај безбедности у 
саобраћају на глобалном нивоу толи-
ки да су Уједињене нације прогласиле 
период од 2011- 2020. за деценију без-
бедности у саобраћају.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Наредних дана биће организована 

обука за указивање прве помоћи за 
просветне раднике и 20 ученика сед-
мог разреда, јер свако има способно-
сти да савлада основне вештине прве 
помоћи, а то знање понекад може 
бити пресудно.

Радио - телевизија Крагујевац
, „Хроника“, 15. 09. 2011.

Најава: На недавно одржаном Држав-
ном такмичењу у пружању прве 
помоћи и реалистичком приказу 
повреда, стања и обољења, екипе 
крагујевачког Црвеног крста петлића, 
подмлатка и Омладине, освојиле су 
прво, треће и друго место. За њих је 
приређен пријем у Скупштини града.

Горица Стаменовић, новинар-
ка: Кроз учење прве немедицинске 
помоћи развија се хуманитаран дух и 
осећај појединца да чини добро дело 
и помаже другима у невољи, истакао 
је члан Градског већа за здравствену 
заштиту, Др Александар Живановић, 
честитајући члановима екипа Црве-
ног крста на успеху постигнутом 
на Државном такмичењу. Иако су 
вежбали само месец дана, петлићи 
– ученици Основне школе „Станис-
лав Сремчевић“ осветлали су образ 
освајањем првог места у пружању 
прве помоћи.

Анђела Бојичић, вођа екипе 
„петлићи“: Ми смо имали свој циљ, 
повреде су биле тешке, било је јако 
напорно и напето, али ми смо били 
сложни, храбри и успели смо да 
дођемо до нашег циља.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Подмладак и чланови омладинске еки-
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пе имали су врло јаку конкуренцију, 
али су успели да се изборе за треће, 
односно друго место у државном 
пласману.

Анђела Павловић, вођа подмлатка: 
Ми смо хумани, волимо да пружамо 
помоћ, вежбали смо током читавог 
лета и видео се напредак и зато смо 
остварили треће место.

Бранислав Петровић, вођа омла-
дине: Ове године смо освојили дру-
го место и то је план вишегодишњег 
рада јер се ова екипа такмичи већ 4-5 
година јер ми смо у Црвеном крсту од 
шестог разреда и ево - сав тај труд се 
„исплатио“.

Горица Стаменовић, нови-
нарка: Представници Црвеног 
крста Крагујевца су истакли да та 
Организација предњачи у Србији по 
броју волонтера и да зато резултати 
не изостају, поготову у пружању прве 
помоћи.

Милош Ђоровић, председник Ко-
мисије за прву помоћ: Хтео бих да 
истакнем да су наши омладинци једни 
од ретких омладинских теренских 
јединица у Србији, која прати све ак-
тивности Црвеног крста Крагујевца 
и то се може видети у свим јавним 
дешавањима, јер они су присутни 
стално, од најмлађих до најстаријих 
категорија, а плод тога је и тренинг 
прве помоћи који је дао ове резул-
тате. Још једном бих позвао наше 
суграђане да дођу у просторије Црве-
ног крста, да посете наше обуке прве 
помоћи, да виде како то изгледа и 
да схвате да је прва помоћ један од 
најбољих спортова, јер за резултат 
има само спашен живот.

Горица Стаменовић, новинарка: 
Ове године је такмичење посвећено 
пружању прве помоћи у саобраћајним 
незгодама где су први минути после 
незгоде најкритичнији за повређене 
особе и тада им је неопходна 
интервенција на лицу места. 

Радио - Телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 29. 09. 2011.

Најава: Светски дан срца обележен 
је бројним активностима, које су при-
премили Институт за јавно здравље, 
Превентивни центар Дома здравља и 
градска организација Црвеног крста. 
Највећу пажњу грађана привукла је 
акција мерења крвног притиска и ни-
воа шећера, организована у Пешачкој 
зони.

Снежана Јовановић, новинарка: Под 
слоганом „Један свет, један дом, једно 
срце“ у Крагујевцу је обележен Светски 
дан срца. Институт за јавно здравље, 
Превентивни центар Дома здравља и 
градска организација Црвеног крста, 
организовали су у Пешачкој зони више-
часовну акцију која је привукла велики 
број грађана. Мерење притиска, нивоа 
шећера у крви и савети лекара, добро 
су дошли, нарочито грађанима старијег 
животног доба.

Грађанин: Оваква акција је веома ко-
рисна, јер људи ретко иду на системат-
ске прегледе, којима би се открило мно-
го болести и предупредиле се.

Грађанин: Ја не знам колико се често 
ово одржава, али ја мислим да би треба-
ло бар месечно једанпут.

Снежана Јовановић, новинарка: Уста-
нове које су учествовале у припреми 
акција поводом Светског дана срца зна-
тан напор улажу у превенцију болести 
кардио-васкуларног система. Данашње 
активности само су сегмент рада на 
едукацији грађана.

Прим Др Видосава Жубринић, на-
челница Превентивног центра: Циљ 
ове наше данашње акције је управо 
промоција здравља, али и могућност да 
наши пацијенти добију део савета везан 
за здраве стилове живота, јер оно што је 
најважније у превенцији свих болести, а 
посебно кардио-васкуларних болести 
јесу здрави стилови живота, што под-
разумева: правилну исхрану, физичку 
активност, престанак пушења.

Снежана Јовановић, новинарка: 
Светски дан срца био је прилика да 

у Пешачкој зони од лекара добију 
информације и савете о факторима ри-
зика од кардио-васкуларних обољења, 
као и начинима да се они ублаже. Мла-
ди волонтери Црвеног крста су делили 
пролазницима едукативни и пропа-
гандни материјал и показали како се 
ради реанимација у случају инфаркта.

Радио - Телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 30. 09. 2011.

Најава: У Крагујевцу ће и ове године 
бити обележен Међународни дан ста-
рих, а Фестивал стваралаштва старих 
биће организован од 1. октобра са 
слоганом „Старост тражи акцију“. Ста-
тистика указује да 14% популације у 
Крагујевцу има изнад 65 година старо-
сти, а највећи проблем је социјална 
искљученост старих, као и недовољни 
приходи од пензија, од којих често 
издржавају и незапослене чланове по-
родице. 

Слађана Обрадовић, новинарка: 
Статистика говори да у Крагујевцу има 
преко 32.000 лица старијих од 65 го-
дина који су суочени са великим про-
блемима. Поред примања која су често 
недовољна за њих, неретко се дешава 
да су пензије извори прихода и за неза-
послене чланове породице. Стара лица 
су најчешће усамљена, а недостаје и 
велики број социјалних служби и услу-
га којима би се олакшао њихов живот. 
Уз то, на сеоским подручјима стари су 
у највећем броју и сами и сиромашни. 
Све ове податке прикупила је Градска 
управа како би се дошло до реалне сли-
ке о квалитету живота лица у трећем 
добу у Шумадији.



Децембар 2011
црвени крагујевац56

Славица Савељић, члан Град-
ског већа за социјалну политику 
и друштвену бригу о деци: Један 
од највећих проблема је социјална 
искљученост ових лица, а такође 
и недовољна информисаност о 
свим правима и услугама који у 
граду постоје, али са друге стра-
не и непостојање довољног броја 
специјализованих услуга, што ће у 
неком наредном периоду нама бити 
приоритет.

Слађана Обрадовић, новинар-
ка: Крагујевац може да се похвали 
ангажовањем својих пензионера 
у друштвеној мрежи невладиних 
организација које раде пре свега на 
социјалној и друштвеној заштити 
старијих, Укупно има 8000 волонтера 
и активиста, који ће и ове године при-
премити низ манифестација поводом 
обележавања Међународног дана 
старијих.

Славица Савељић, члан Град-
ског већа за социјалну политику 
и друштвену бригу о деци: То ће 
бити више симболичног карактера 
као наша захвалност генерацијама 
које су обележиле живот Крагујевца 
и представља једну оду свему ономе 
што су они у граду радили.

Слађана Обрадовић, новинарка: 
„Фестивал стваралаштва старих“, 
како је најављено, ове године ће има-
ти нешто другачију концепцију, одно-
сно активности ће бити изведене на 
отвореном, управо да би се јавности 
скренула пажња на видљиве пробле-
ме старијих.

Радио - Телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 3. 10. 2011.

Најава: У оквиру Петог фестивала 
стваралаштва старих данас је у клубу 
„Дуга“ Црвеног крста одржана три-
бина о болестима заборавности код 
старих, деменција и Ајцахмерове бо-
лести, На првом таквом скупу чуло се 
да је неопходно да се све институције 
укључе у пружање помоћи породи-
цама, које се данас саме суочавају са 
проблемом заборавности својих чла-
нова у трећем добу.

Гордана Мировић, новинарка: 
Трибина „Заборавност код старих и 
како је превазићи“, одржана је у клу-
бу „Дуга“ Црвеног крста уз одличну 
посету. О болестима заборавности 
код старијих, као што су деменција 
и Алцхајмерова болест, говори-
ла је Др: Јелена Радосављевић из 

крагујевачког Геронтолошког цен-
тра: На скупу је речено да упркос 
заборавности односно пропадању 
менталних функција, оболели имају 
осећања, због чега им је потребна 
одговарајућа брига и опхођење. Они 
се данас смештају у геронтолошке 
центре или друге установе или се о 
њима брину само чланови породице. 
Проблем је што укућанима недостаје 
одговарајуће знање о томе како да се 
на најбољи начин брину о оболели-
ма. Идеја је да се институције у нашој 
заједници укључе у рад са породица-
ма, које имају оболеле укућане. Први 
корак је њихова обука за негу особа, 
коју од ове седмице почиње да спро-
води организација Црвени крст у 
сарадњи са партнерима из Холандије.

Невенка Богдановић, секретар 
Црвеног крста Крагујевац: Углав-
ном се све своди на то да породица 
брине о том пацијенту и самим тим је 
породица јако оптерећена. Наша је 
жеља да то не буде само индивиду-
ални проблем, већ да то буде нешто 
на чему ћемо сви заједно да радимо 
како бисмо помогли породици.

Гордана Мировић, новинарка: 
Данашња трибина је одржана у окви-
ру Петог фестивала стваралаштва ста-
рих ; У клубу „Дуга“ учесници трибине 
су били у прилици да присуствују 
отварању изложбе фотографија са 
претходних фестивала. Сутра ће Фе-
стивал бити настављен одржавањем 
поетске вечери, а прекосутра је 
такмичење певача аматера. Фести-
вал, који траје до 7. октобра реализује 
НВО „Сунце“ под покровитељством 
Града Крагујевца.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 7. 10. 2011.

Марија Букумировић, новинар-
ка: Циљ пројекта „Задржимо их 
код куће“ који реализује Удружење 
грађана „Аmity“ је смањење и 
превенција институционализације 
деце са сметњама у развоју у 
њихово укључивање у среди-
ну у којој одрастају. Пројектом су 
обухваћена деца из сеоских сре-
дина у Шумадијском округу, где је 
и дискриминација ове деце много 
очигледнија него у граду.

Марија Ранђић, координатор 
пројекта: Ово је један вид подршке 
да се разбију предрасуде које и даље 
постоје, иако је учињен велики по-
мак да се то превазиђе, како у самом 
друштву, тако у оквиру породица ове 
деце. Код нас, иако чак имамо добре 
законе из свих области, њихова при-
мена тече спорије, управо због тог 
стања свести и свако од нас би тре-
бало да пређе са оног схватања да 
је овој деци потребна милостиња и 
сажаљење, на једно мишљење да су 
они равноправни чланови заједнице.

Марија Букумировић, новинарка: 
„Лепота различитости“ се разликује 
од било ког другог филма са том те-
матиком, јер су главни актери деца 
са сметњама у развоју и њихови 
родитељи. Жеља им је била да путем 
овог филма дају до знања околини да 
им није потребно сажаљење већ под-
ршка у превазилажењу различитости 
због којих они нису мање вредни, већ 
напротив - посебни.

Марија Цветановски, програмска директорка АгроИнвеста, предаје кључеве комбија 
на коришћење Црвеном крсту. Комби је купио Amity као део пројекта ”Задржимо их код 
куће ”
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Радио - Телевизија Крагујевац,
„Хроника“, 8. 10. 2011. г.

Најава: Традиционална трка 
„За срећније детињство“ одржа-
на је данас у организацији 
крагујевачког Црвеног крста и под 
покровитељством Скупштине града. 
Иако су киша и лоше време поквари-
ли планове организатора и утицали 
да се окупи мањи број учесника, ху-
манитарна акција је свакако успела. 
До данас је продато преко 14.000 
бројева, а сакупљени новац ће бити 
употребљен за различите програме и 
помоћ деци и младима из сиромаш-
них средина и колективних центара.

Бојана Влајовић Савић, новинар-
ка: Неколико десетина наупорнијих 
али и најхуманијих крагујевачких ос-
новаца, окупило се данас на старту 
трке „За срећније детињство“ испред 
Скупштине града. Киша и хладно вре-
ме су главни разлози због којих се 
организатори ове године нису могли 
похвалити већим бројем учесника, 
али је, како кажу, ова хуманитарна 
акција, свакако успела.

Марица Патрногић, ПР Црвеног 
крста Крагујевац: До сада је про-
дато преко 14000 бројева, а сва-
кодневно пристижу нове донације, 
јер у томе и јесте циљ акције, да се 
од тог новца задовољи бар део по-
треба деце и младих, а кроз школе 
и друге институције, које су и у току 
планирања акције биле део одбора 
за организацију. Тај одбор ће се по-
ново састати крајем месеца и донети 
одлуку о утрошку новца.

Бојана Влајовић Савић, новинарка: 
Трка „За срећније детињство“ и од-
ржана је по 26 пут и ове године под 
покровитељством Скупштине града.

Бранко Крсмановић, члан Градског 
већа за омладину и спорт: Очекујем 
да се овај хуманитарни карактер зад-
ржи да се свест деце везан за соли-
дарност и хуманост развија као и до 
сада, и у организацији Црвеног крста 
и мојих колега просветних радника, а 
и града Крагујевца уопште.

Бојана Влајовић Савић, новинарка: 
Победник трке освојио је летовање 
у Охриду, а поред тога три првопла-
сирана такмичара награђена су сим-
боличним, али вредним наградама – 
мајицама и лоптама које је потписао 
наш прослављени кошаркаш, а сада 
потпредседник Олимпијског комите-
та, Жарко Паспаљ: Након трке су, уп-
ркос киши и хладном времену, ипак 
организоване неке од најављених ак-
тивности попут представљања спорт-
ских клубова и Савеза извиђача. Ор-
ганизован је и стоматолошки преглед 
за најмлађе, а одржана је и продајна 
изложба радова насталих у оквиру 
програма „Црвени крст-кућа за све“.

Радио - телевизија Крагујевац,
 „Хроника“, 9. 10. 2011. год.

Слађана Обрадовић, новинарка: У 
просторијама клуба „Дуга“ учесници 
овог програма слушали су како тре-
ба унапредити начине неге старих 
усамљених, болесних...Обуку су про-
шле неговатељице, пензионери, во-
лонтери Црвеног крста, али и старији 

суграђани који су активни у бројним 
друштвима и организацијама. Овом 
приликом је сугерисано да и старија 
лица могу да имају садржајни друшт-
вени живот и да и старачки домови 
могу изгледати атрактивно, уколико 
их својом маштом уређују они који их 
користе.

Учесница обуке: Ми смо имали за-
датак да измаштамо како бисмо у 
будућности желели неки фини дом, 
осветљен, савремено намештен, 
уређени амбијенти у којима су стари 
смештени, да уживају, да се друже, 
да имају своје активности што стари 
иначе много желе.

Слађана Обрадовић, новинар-
ка: Волонтери хуманитарних 
организација кажу да ће се потрудити 
да и у пракси нестане сивило из сва-
кодневнице лица о којима брину.

Милка Игњатовић, волонтерка: 
Од ових савета је све добродошло, 
јер смо ми сада још једном утврдили 
своја знања и то значи да ћемо сада 
моћи мало више да пружимо.

Слађана Обрадовић, новинар-
ка: Холандско министарство 
унутрашњих послова ангажовало је 
стручњаке у реализацији пројекта, 
који су током тродневне обуке прене-
ли искуства овдашњим учесницима.

Ноел Остдам, едукатор: У 
будућности ће људи више схватати да 
су стари људи усамљени и можда ће 
их више изводити напоље, у шетње, 
укључити их у веселе активности.

Слађана Обрадовић, новинар: 
Пројекат је финансијски под-
ржан кроз програм социјалне 
трансформације холандског мини-
старства иностраних послова, а у 
Србији су Инђија, Крагујевац и Пирот 
изабрани за реализацију ове обуке.

наставиће се...

Председник организационог одбора ”Трке за срећније детињство”, професор Бранко 
Крсмановић, уручује награду победнику трке. 20011. године
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спомен
соба

Поклон од Едит Рос - потомкиње Др Елизабет Рос,
оригинални рам и фотографија са почетка 19. века

Награда ”Франтишек А. Зах” Црвеном крсту 
Крагујевца, од начелника Јужноморавског 
региона, гдин-а Михаила Хашена, за развој 
чешко српских односа - за рад са младима

Поклон од Милана Страњанчевића, 
Гласник Црвеног крста из 1927. године 
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Поклон града Кастеланце
 Црвеном крсту Крагујевца Захвалница Црвеног крста Србије

за посебно залагање на промоцији
давалаштва крви

Пехари освојени на државним такмичењима из прве помоћи 
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