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Након скупа који је одржан у априлу месецу, тим волонтера из Црвеног крста Крагујевца је 
заједно са младима из Хановера, започео рад на осмишљавању како да се на што ефектнији 
начин обележи 20. јун, како би се скренула пажња јавности на положај избеглица. Циљ је да 
што већи број људи узме учешће у решавању избегличке кризе како би се превазишле 
предрасуде и стереотипи о избеглицама. На сајту www.we-are-all-one.info ће се читаве године 
објављивати анти ратне поруке у циљу промоције хуманости према човеку. Такође важан 
сегмент заузима и део који се односи на хуманост према природи.  

Проблем са којим се суочавају избегла и расељена лица су бројни, зато је обележавање 
Светског дана избеглица реализовано на глобалном нивоу како би се додатно проширило 
разумевање јавности према овој сложеној теми.  Осим у Крагујевцу и Хановеру, активности 
су реализовали и сарадници из Црвеног крста Београд, Палилулe, Суботице, Ужица, 
Деспотовца, Црвеног крста Охрид у Македонији и Црвеног крста Бар у Црној Гори. 

Aктивности децe на излету надомак Крагујевца, која су са просветним радницима и 
сарадником Црвеног крста Крагујевац на радионици у природи причали зашто је екологија 
важан део свакога од нас 

       

                  

 

 



Волонтери су за суграђане Крагујевца делили промо материја на јавним местима у граду: 

        
  Дечије позориште                                                Драган Маринковић,  
                                                                                          начелник службе за  заштиту животне средине                   

                  
                          Читаоница за студенте у оквиру Народне библиотеке 

             

Горан Јоксимовић,начелник Школске управе       Марија Ђоковић, координатор Канцеларије за младе 
                         у Крагујевцу 



                            

                                                    Информисање суграђана 

                     

Ученици у Првој крагујевачкој гимназији                               средња Музичка школа 

                   

Професорка Снежана Пешић са Природно математичког факултета држи предавање за 
ученике Прве техничке школе о климатским променама 



     

 

На Кутку за квалитетније старење, двоје младих волонтера је припремило презентацију која је 
подстакла на размишљање старије чланове Кутка зашто људи напуштају своје домове и како им 
свако од нас може помоћи 

 

               

 

                

У периоду од 19.до 22.јуна, на музичком догађају-Арсенал фесту, први пут ове године, посетиоци су 
могли да уз кауцију врате пластичне чаше за пиће, а млади волонтери Црвеног крста су им делили 
промо материјал који промовише очување животне средине а на састанку Омладинске теренске 
јединице млади су разговарали о теми 

https://youtu.be/mdaapejf1oU       https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=0V7bF0jE2Hs 



 

 

 

                

Волонтери Црвеног крста Бар су исписивали афирмативне поруке у знак разумевања избеглих и 
расељених људи који су морали да напусте своје домове 

                    

Млади волонтери Црвеног крста Крагујевац су на позоришним сусретима у Охриду, учествовали са 
представом која има антиратну тематику а у вези са циљем превенције избеглиштва. Током боравка у 
природи, подељен је промо метеријал уз разговор о очувању животне средине 

 



Сарадници и волонтери из Црвеног крста Суботице су поред информисања шире јавности  посетили 
и прихватни центар и поделили помоћ у одећи за породице миграната 

 

                     

 

                    

                         Прилог из Суботице: https://youtu.be/oHs55d9qnxc 

 

 

 

 

 



Црвени крст Палилула из Београда је обележио 20.јун на јавним местима широм града 

     

        

Сараднице из Црвеног крста Београд су посетиле прихватни центар у Боговађи, постере су окачиле на 
свим улазним вратима и табли за информације а бележнице за писање поделиле свим мигранитма. 
Део материјала је подељен и на интеркултуралним радионицама током дружења у Београду (Dorćol 
Platz), који је подржан од стране канцеларије УНХЦР у оквиру пројекта Подршак избеглицама и 
тражиоцима азила у Србији 

       



Сарадници из Црвеног крста Деспотовац су на редовном састанку са колегама из Комесеријата за 
избеглице и члановима скупштине града Деспотовца                                                                                            

 

У неколико градова у Немачкој је постављен постер који су осмислили млади из Хановера како би 
скренули пажњу на повезаност климатских промена и избеглица које се суочавају са сложеним 
проблемима 

               

 

 

 



 

Промо материјал који је одштампан и подељен је имао исту поруку, да је потребан само један 
тренутак да постенемо избеглице. Активности које ће промовисати хумане поруке према човеку и 
природи ће се наставити кроз даљи рад младих волонтера организације Црвеног крста и организација 
које се баве очувањем животне средине 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Крагујевац 
Светозара Марковића бр 7 

Тел: 331-737 
Мејл: kragujevac@redcross.org.rs 

 


