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Организациона питања
Црвени крст je хуманитарна и независна организација основана на територији Града
Јагодинe давне 1876. године и саставни је део Црвеног крста Србије. Од тада па до данас
велики број волонтера и професионалаца укључио се у рад организације која је пре свега
помагала најугроженијима. У зависности од услова у којима се друштво налазило циљ је био
да се ублажи људска патња како у миру тако и у случају ратних сукоба, природних
катастрофа, еколошких или других несрећа. Велики значај посвећивао се и превентивном
раду у циљу заштите здравља становништва. Својим едукативним деловањем шири знање о
Међународном хуманитарном праву и промовише хумане вредности. Сарађује са надлежним
државним органима у области социјалне заштите најугроженијег становништва. Своје активности Црвени крст Јагодина реализује уз помоћ надлежних државних установа и локалном
управом Града Јагодина.

Црвени крст делује у складу са основним принципима Међународног покрета Црвеног
крста и Црвеног полумесеца, као и у складу са ратификованим међународним уговорима и
опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, утврђеним
женевским конвенцијама.
До изборне Скупштине Управни одбор Црвеног крста Јагодина радио је у следећем саставу: Радиша Милојевић, Радован Ракић, Радмила Трајковић, Иван Вукосављевић, подпредседник Дарко Војиновић, а председавала је председник организације
Славица Милошевић.
Управни одбор Црвеног крста Јагодина је одржао 8 седница и у целини је
задовољан радом Подружница, Основних Организација и Актива. Захвалан је активистима и
волонтерима на великом доприносу у реализацији програмских активности, а поготово кад је
давалаштво у питању. Редовна Скупштина Црвеног крста Јагодине одржана је
04.04.2014. године на којој поред осталог усвојен извештај о раду и финансијски извештај,
донет план и програм рада као и финансијски план за 2014. годину. Изборна Скупштина
одржана је 14.08.2014. године и тада је изабран нови Управни и Надзорни одбор.

Од изборне Скупштине Управни одбор радио је у следећем саставу: Милан
Петровић, Срђан Миљковић, Радмила Темељковић, Иван Вукосављевић, Јелена Димитријевић, подпредседник Дарко Војиновић, и председник Славица Милошевић.
Изабран је Надзорни oдбор у саставу Анђелија Ђорић, Петар Глигоријевић и
Бобан Маровић.
Сарадња Управног одбора и службе секретаријата са основним облицима организовања организације и комисијама у 2014. години је била изузетно добра. Такође и сарадња са
другим организацијама на нивоу Поморавског округа може се оценити као врло добра.
У току 2014. године Основне организације, Подружнице и Активи радили су у складу
са својим могућностима и потребама. Велики број волонтера на терену учествовао је у
акцијама добровољног давалаштва крви, здравствено-превентивне делатности, реализацији
програма социјалне заштите, прве помоћи, припрема за несреће и деловање у несрећама,
дифузији. Основне организације у Драгоцвету, Колару, Новом Ланишту, Рибару, Кончареву,
Дубокој, Главинцима, успешно су реализовале предвиђене програмске активности. Рад
Подружница прати и стање у радним организацијама. Највећа активност је била у области
добровољног давалаштва крви где се показао висок ниво свести да се помогне болесницима
са територије града Јагодина. Захваљујући великом ангажовању сарадника у Фабрици
каблова, Пивари, Електродистрибуцији, ове Подружнице су биле најактивније.
Рад у основним школама обухватао је пре свега здравствено превентивни рад,
вршњачку едукацију и промоцију хуманих вредности, обележавање значајних датума. Све
школе биле су укључене у ове активности, али највише су се истакле ОШ ,,17.октобар“; ОШ
,,Рада Миљковић“, ОШ „Бошко Ђуричић“ и ОШ „Радислав Никчевић“. У средњим школама
велика пажња посвећивала се едукацији матураната у области добровољног давалаштва крви,
дифузији и превенцији болести зависности. ЕГШ ,,Никола Тесла,, и Гимназија ,,Светозар
Марковић“, биле су најактивније у протеклој години.
Захваљујући Црвеном крсту Србије, Скупштини Града Јагодина и доходовним пројектима или боље речено личним ангажовањем радника на разним пословима који додатно
приходују организацији, створили су се услови да Одбор реализује програмске активности
планиране за 2014. годину. Посебно треба истаћи комерцијалну обуку прве помоћи за возаче
и запослене у радним организацијама која је донела значајна финансијска средства.
Организација је пословала позитивно и нема дуговања према ниједном добављачу, све своје обавезе благовремено је измирила.

Чланство у 2014. години
Обзиром да је добровољност поред осталих принципа, заступљена за све активности
тако је и што се тиче чланарине. Црвени крст окупља све људе добре воље не правећи
никакве разлике на пољу политичких и верских убеђења само са једним циљем : помоћи
човеку који је у невољи и свакоме је јасно да ако жели може да се укључи у хуманитарни рад
Црвеног крста и тиме постане активиста - волонтер.
Црвени крст је организација која се истиче у хуманитарном раду и има дугогодишњe
искуство и углед на нашим просторима. Волонтери и активисти као и сарадници за свој рад у
Црвеном крсту не добијају новчану надокнаду. Надокнаду за свој рад добијају поједини
стручни предавачи из области прве помоћи за возаче који се ангажују по уговору о делу.
Црвени крст има улогу и мандат да помогне државним органима у заштити угроженог
становништва у границама својих могућности.

У 2014. години број одраслих чланова био је 6.490 , а број чланова подмлатка 1.670.
Укупан број чланова је био 8.160.

Рад подмлатка и омладине
Кроз едукацију и додатну мотивацију младима се стварају повољни услови за рад на
разним програмима где су поред старијих активиста и волонтера, млади углавном
реализатори акција у организацији Црвеног крста. Битно је напоменути да су ученици
основних и средњих школа активни чланови Црвеног крста и да у свим школама постоји
организација Подмлатка и да су 80% чланови ЦК. Чланови подмладка и омладине учествују у
реализацији активности везаних за школу коју уједно похађају.
Са поносом можемо да истакнемо да је у периоду мај-јул 2014.године велики број
младих даноноћно учествовао у пријему,класирању и дистрибуцији хуманитарне помоћи.
Такође су били иницијатори и реализатори великог броја хуманитарних акција у том периоду.

Хуманитарна акција за прикупљање помоћи за лечење Николе Адамовића успешно је
реализована 24.08.2014. године, а 26.11.2014. године под слоганом „Хуманост за округ“
прикупљена су новчана средства у оквиру позоришне представе у Културном центру.
Да свако може бити хуман показали су чланови ОТЈ као и Јагодински основци и
средњошколци на турниру у стоном тенису који је одржан 28.10.2014. године у просторијама
Црвеног крста Јагодина.

У оквиру ПХВ школице подмлатка на Гочу је боравило 11 ученика четвртог разреда
ОШ „Рада Миљковић“ и ОШ „17. Октобар“, а на мору у Баошићу у летњој школи такође 11
ученика основних школа.

Подмладак и Омладинска теренска јединица делују у скоро свим областима организације међу којима је и велики низ традиционалних, програмских активности.

Техничка опремљеност и простор организације
Ораганизација располаже :

- објектом површине 660 м²;
- 3 умрежена рачунара;
- лаптопом;
- фотокопир апаратом;
- камером;
- пројектором;
- фотоапаратом;
- путничким возилом Цитроен Берлинго 1400 ццм;
- осталом опремом по попису за програмске активности ЦК;
- опремом за деловање у несрећама;
- инвентаром за Народну кухињу.
Све наведено Црвени крст Јагодина обезбедио је из донација.
Поред секретара у секретаријату су у радном односу два радника и две раднице у
Народној кухињи које су привремено ангажоване.
Сталним усавршавањем на разним курсевима, саветовањима и едукацијама обученo je
доста активиста који су покретачка основа за рад на терену.

Социјална делатност
У току 2014. године Црвени крст Јагодина реализовао је све планиране активности у
области социјалне заштите. Програм Народне кухиње реализован је за 450 корисника из
социјално најугроженијих породица. Велика пажња посвећена је деци која су обухваћена
овим програмом континуираним снабдевањем половне гардеробе, обуће, средстава за хигијену и играчака. Поделом новогодишњих пакетића у оквиру акције „Један пакетић много
љубави“ обрадовали смо 110 малишана узраста до 15 година.

Захваљујући великој количини донаторске робе, хране и средстава за хигијену дељена
су по критеријуму Црвеног крста Србије социјално угроженим породицама са територије
града Јагодине.

Током 2014. године прикупљено је од стране грађана око 42.000 кг половне одеће и
обуће за одрасле и децу. Прикупљена одећа подељена је корисницима Народне кухиње,
социјално угроженом становништву и лицима угроженим поплавом. Преко 6.000 лица је
примило разноврсну помоћ.
У оквиру недеље Црвеног крста (од 8 до 15 маја) за 9 новорођених беба подељени су
беби пакети са кадицама.

У току децембра, организована је традиционална сабирна акција “Солидарност на
делу”. Акцију су раелизовала деца свих вртића у Јагодини. Прикупљено је око 1.000 кг дечије
половне гардеробе, обуће, слаткиша и играчака.
За потребе Народне Кухиње скувано и дистрибуирано је око 115.650 оброка и око
60.000 векни хлеба. За припрему оброка поред осталог највише је утрошено: уља, пиринча,
грашка и бораније, тестенине, пасуља, кромпира, купуса, шаргарепе, лука, зачина, свежег
меса, конзерви меса и др.
У време празника корисницима Народне кухиње дељени су суви оброци. Поводом
Ускрса захваљујући донацији Србококе подељена су и ускршња јаја. Традиционално са
одржане тортијаде 4 добијене торте подељене су деци у оквиру овог програма.
Поводом Светског дана хране у оквиру редовног оброка дељено је и свеже воће.
Светски дан борбе против сиромаштва обележен је поделом хигијенских пакета и
средствима за хигијену социјално најугроженијим породицама.
Вредност наведених намирница које су утрошене за припрему куваних оброка у 2014.
години износи оријентационо око 5.782.500,оо динара. Треба рећи да средства из локалне
управе и Министарства за рад и социјална питања задовољавају потребе овог програма..
Народна кухиња ради пуних 15 година и оправдала је своје постојање, јер је многим
корисницима то једини оброк у току дана.

Поводом обележавања Светског дана старијих подељени су пакети хране и средстава
за хигијену старачким домаћинствима из сеоских Месних заједница. У сарадњи са Удружењем пензионера пружена је помоћ њиховим најугроженијим члановима.
Све је више захтева за коришћење помоћи, али могућности су ограничене тако да се
критеријум одређује у договору са Комисијом за социјална питања Скупштине града и
Градским центром за социјални рад.

Давалаштво крви
У 2014. години Црвени крст Јагодина је захваљујући великом ангажовању активиста на
терену успео да реализује већину планираних акција. Захваљујући томе пацијенти који су
били на лечењу у Општој болници у Јагодини нису имали проблема у обезбеђивању ове
драгоцене течности. Значајан је податак да је све више младих који су укључени у ове акције.
Акције су организоване у сарадњи са Службом трансфузије Опште болнице Јагодина,
Заводом за трансфузију крви Ниш и Војно-медицинском академијом из Београда.

У 40. акција прикупљено је 1980 јединица крви, што у процентима износи 3,90%.
Реализована је акција ,,Крв живот значи“ у сарадњи са Основним и средњим школама у
оквиру обележавања Недеље Црвеног крста. Најбољи литерарни и ликовни радови награђени
су пригодним поклонима на свечаности која је оргнизована поводом 8. маја.
Црвени крст Јагодина је организовао свечани пријем за носиоце високих признања
Црвеног крста Србије 29.09.2014. године. Са закашњењем због мајских поплава уручена су
признања даваоцима крви који су 5, 10, 20, 35, 50 и 75 пута дали ову драгоцену течност.

Црвени крст Јагодина је уручио укупно 131 признање добровољним даваоцима крви и
то:







За 75 давања
За 50 давања
За 35 давања
За 20 давања
За 10 давања
За 5 давања

10
14
16
24
28
39

Главни носиоци поред осталих у давалаштву крви су ОО ЦК, Подружнице и Активи
Црвеног крста : ,,Каблови“, Драгоцвет, Коларе, Кончарево, Рибаре, Ново Ланиште, Пивара,
Полицијска управа Јагодина, Електродистрибуција, Предшколска Установа „Пионир“,
Градска Топлана, Стандард, Дубока, Главинци, Удружење пензионера, Удружење голубара,
Удружење Рома као и ученици средњих школа. Од средњих школа са својим завршним
разредима издвајају се Гимназија и ЕГШ,,Никола Тесла“.
Велику помоћ у реализацији акција пружа локална управа и Општа болница Јагодина.
На иницијативу Основне организације ЦК Коларе извршено је узорковање крви за 15
донатора костне сржи који ће ући у Светски регистар донатора.

Контрола туберкулозе
У оквиру пројекта „Контрола туберкулозе у Србији“ вршено је анкетирање корисника
Народне кухиње са 18 и више година. Оболели и чланови њихових породица упућени су на
преглед код специјалисте и о обављеном прегледу донели извештаје.

Циљ је био откривање заражених који нису дијагностификовани и лечени, а припадају
сиромашној популацији, бескућницима и слично.

Здравствено-превентивна делатност
Реализовани су сви најзначајнији програми Црвеног крста Србије. Циљна група били су
ученици основних и средњих школа у Јагодини.Активности су усмерене ка заштити деце и
омладине нарочито од болести зависности. Стручним предавањима и вршњачком едукацијом
био је обухваћен велики број ученика из одговарајућих области. Велику помоћ у извођењу
ових активности пружили су здравствени радници Дома здравља и Опште болнице, просветни
радници, стручни сарадници и директори школа. Заштита деце у саобраћају била је реализована у свим основним школама за ђаке прваке у сарадњи са Полицијском управом у Јагодини.

Организоване су трибине за ученике средњих школа које су биле веома посећене и у
интерактивној комуникацији стручњака и присутних пружиле велики допринос у информисању циљних група.
Обележени су значајни датуми:
- 31. јануар

Дан борбе против пушења
- 24. март
Светски дан против ТБЦ-а
- 7. април
Светски дан здравља
- 31.мај
Међународни дан борбе против пушења
- 11. мај
Национални дан добровољних давалаца крви
- 14. јун
Светски дан добрововољних давалаца крви
- 26. јун
Светски дан борбе против злоупотреба дрога
- 28. септембар Светски дан срца
- 16. октобар
Светски дан хране
- 1. Децембар
Светски дан борбе против АИДС-a.

Наши представници узели су активно учешће на скупу о заштити равноправности,
округлом столу о графитима мржње у оквиру пројекта „Спровођење анитдискриминационих
политика“ и округлом столу „Побољшање положаја младих са хендикепом“ који су одржани у
нашим просторијама. Такође смо се активно укључили у превенцију насиља над женама.
Под слоганом „Ја сам дете ове планете“ запослени у Електродистрибуцији Јагодина са
представницима Црвеног крста Јагодина организовали су дружење за чланове Удружења
МНРО у Јагодини.

Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења
Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста Србије. Она је у основи
уређена Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), као поверено јавно овлашћење и као услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним
категоријам изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из
основних принципа и мисије покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито
негују како у Црвеном крсту Србије тако и у Црвеном крсту Јагодина.

Активности Црвеног крста Јагодина у области прве помоћи у 2014. години обухватале су:
- Обуку грађана и волонтера Црвеног крста у пружању прве помоћи;
- Обуку екипа омладине и подмлатка Црвеног крста у пружању прве помоћи;

- обуку за запослене на радним местима са повећаним ризиком (по основу Закона о
безбедности и здравља на раду);
- обуку за будуће возаче;
- обуку за припаднике свих структура у локалној заједници које су ангажоване у
одговору на масовне несреће (ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а Србије, јединице
Цивилне заштите, припадници саобраћајне полиције, припадници јавних комуналних служби);
- Ангажовање екипа прве помоћи на организацији спортских манифестација и других
масовних окупљања;
- Промоцију значаја прве помоћи и превенције повређивања, а посебно улоге прве
помоћи у безбедности у саобраћају и безбедности на радном месту.

Служба тражења
Основни циљ Службе тражења је био да отклони људску патњу изазвану раздвајањем
породице и нарушавањем њеног јединства и олакша успостављање породичних веза између
људи који су раздвојени услед ратних сукоба, природних непогода, технолошких катастрофа,
демографских и друштвених кретања. У току 2014. године било је поднето 3 захтева који су
прослеђени надлежним службама у циљу проналажења тражених лица.

Служби тражења Црвеног крста Србије редовно су достављани квартални извештаји.

Деловање у несрећама
Упркос напорима да се ублаже ризици од природних догађаја и оних које изазива сам
човек, можемо очекивати да ће се учесталост разноврсних несрећа повећавати како у свету,
тако и код нас. Природне несреће и оружани сукоби су разарали материјална добра, изазивали
страдања и патњу становништва, али су у исто време позитивно утицали на мотивисање
волонтера за рад у Организацији Црвеног крста. Управо то показале су и мајске поплаве када
је на територији града Јагодина велики број домаћинстава био угрожен поплавом.
Црвени крст Јагодина је у потпуности испунио задатке и у сарадњи са Штабом за
ванредне ситуације града Јагодина обезбедио редовну дистрибуцију хране, воде и средстава за
хигијену за око 1.800 породица. Захваљујући великом ангажовању волонтера помоћ је стизала
до сваког угроженог у најкраћем временском року.

Дифузија
У току 2014. године у оквиру редовних акција увек су држана предавања на тему
Дифузија Црвеног крста. Свим првацима у акцији ,,Безбедност ђака у саобраћају“ у уводном
делу реализована је дифузија. Сваком окупљању пензионера предходила је и кратка дифузија и
презентоване су активности Црвеног крста.

Информисање
Све активности које реализује Црвени Крст Јагодине су доступне јавности. Свака акција
и свака реализација пројекта се прати преко сајта Црвеног крста Јагодина (ckjagodina.org.rs),
Facebook профила, локалних медија: РТЈ, ТВ Палма плус, Радио Јагодина, Радио Гонг, а често
су прилози емитовани и на РТС-у. О нашим активностима писало је и у новинама.
Захваљујући томе у време мајских поплава велика количина хуманитарне помоћи стигла је у
виду донација. Наш сајт прати се у 85. земаља света на свим континентима.
Циљ нам је био да сви који су укључени или прате рад наше организације буду благовремено
обавештени о реализованим активностима. Увек смо истицали значај волонтерског рада и
велику помоћ донатора.
Управни одбор својим одлукама, Надзорни одбор, радници секретаријата, волонтери
својим радом успешно су допринели реализацији плана и програмских активности у
2014-ој години. Велику помоћ дали су и активисти, даваоци крви, донатори, сарадници и

наше чланство. Тиме су сви допринели да Црвени крст Јагодине у потпуности оправда
постојање и своју улогу у остваривању својих програмских активности.

Хуманитарна помоћ за лица угрожена мајским поплавама
Када је 16. маја 2014. године око 1.800 домаћинстава на територији града било поплављено Црвени крст Јагодина је упутио апел за прикупљање помоћи и кренуо у дистрибуцију.
Наши суграђани су донирали храну, средства за хигијену, воду, одећу, обућу....
Просторије Црвеног крста Јагодина су два месеца биле отворене 24 часа како за пријем
тако и за пружање помоћи. Велики број младих и старијих несебично је помагао у пријему и
истовару робе. Никоме није било тешко јер су последице поплаве за бројна домаћинства биле
катастрофалне. Жеља да се помогне била је јача и од умора. Уместо на журкама и у проводу
наши волонтери су истоварали тоне и тоне робе са осмехом на лицу.

Свако је у складу са својим могућностима помагао и учествовао у помоћи најугроженијима. Солидарност смо показали на делу па је помоћ пристизала са свих страна : Српска
омладина из Беча, Блиц фондација и Нестле, Женски одбојкашки клуб Јагодина, ЦК Ниш, Дис,
Војвођанска банка, грађани Апатина, Centrum project из Берлина, народ Грчке, Удружење
„Колевка у срцу“ из Жабара, Медицинска школа „Милутин Миланковић“, Српска православна
Црква из Марковца код Младеновца, Прва техничка школа, Екомер фондација, Ераковић и
Металопромет из Новог Сада, грађани Кладова и села Ртково, грађани Лесковца, Синдикат
Независност ОБ Јагодина, Стеми - шлеп служба, Златна књига и Fatboy агенција, господин
Драган Ескић, радници Дома здравља, Економско-трговинска школа „Славке Ђурђевић“, Срби
из Женеве, Беча, Гимназија „Светозар Марковић“, Сади Ермис светски првак у боксу, грађани
Власотинца, компанија „Силбо“, Timoline из Швајцарске, Удружење 035 из Јагодине, ЦК
Лебане, фризерски салон „Меца“, компанија „Беосмарт – Висард“, Ротари клуб ... само су део
донаторакоји су омогућили да помоћ буде дистрибуирана до најугроженијих.
Велике количине хуманитарне помоћи упутио је и Црвени крст Србије који је у
континуитету пратио 55 породица са 200 чланова до октобра месеца.
Велико хвала свим анонимним донаторима који су показали изузетну хуманост што су у
овим тешким временима помогли другима.

