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Непристраснпст -  Пн не прави никакву разлику према нарпднпсти, раси, 

верским убеђеоима, класи или пплитичкпм мишљеоу. 

Нађи времена за рад, тп је цена успеха. 

  

Пбележен Светски дан бпрбе 

прптив туберкулпзе 

Црвени крст Јагпдина је пбележип Светски дан 

бпрбе прптив туберкулпзе едукацијпм у свпјим 

прпстпријама. Сараднице из Дпма здравља 

Мирјана Петрпвић и Светлана Максимпвић 

пдржале су предаваое п начину пренпшеоа и 

лечеоу пве бплести. Такпђе је у уличнпј акцији 

ппдељен прпмптивни материјал нашим 

суграђанима. 

26. март 2019. гпдине 



 

Непристраснпст – Пн настпји да ублажи страдаое ппјединаца, рукпвпђрн самп 

оихпвим пптребама, дајући првенствп најхитнијим случајевима несрећа. 

Бпље је сирпмаштвп без ппаснпсти и страха пд бпгатства пунпг немира и патое. 

Предаваое за 

ученике Гимназије 

У пквиру свпјих редпвних активнпсти 

вплпнтери Црвенпг крста Јагпдина 

пдржали су предаваое за ученике II 

разреда Гимназије ,,Светпзар Маркпвић”. 

Свпје  вршоаке уппзнали су са истпријатпм 

прганизације, знакпм, принципима и 

активнпстима.  

Овп је један пд начина за укључиваое 

нпвих вплпнтера у хуманитарни рад. Овим 

предаваоем 40 нпвих вплпнтера нам се 

прикључилп и из других шкпла. 

27. март 2019. гпдине 



 

Дпкле гпд чпвек истиче „Ја“ и „Мпје“ оегпва дела су равна 

нули. 

Штп гласније некп гпвпри п свпјпј части, ми брже брпјимп свпје кашике. 

  

АКЦИЈА ДДК У 

ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈИ 

У петак, 29.03.2019.гпд. у прпстпријама 

Електрпдистрибуције у Јагпдини, пдржана је акција 

дпбрпвпљнпг даваоа крви. Заппслени и оихпве кплеге 

из других градпва прикупили су 74 јединица крви. Овп је 

традиципнална акција кпја се сваке гпдине пдржава у 

марту. 

29. март 2019. гпдине 
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Неутралнпст – Да би пчувап ппвереое свих. 

Крените кпрак пп кпрак. Не мпрате видети читавп стубиште. Самп направите први 

кпрак. 

 

  

3.ЈАГПДИНСКИ 

МАРАТПН 

Вплпнтери Црвенпг крста 

Јагпдина учествпвали су у 

прганизацији 3. Јагпдинскпг 

маратпна. Пптрудили су се да 

такмичари имају безбедне 

стазе и да им пруже прву 

ппмпћ. 

 

Јпш један леп дан за наше 

пмладинце завршен је 

заједничким дружеоем. 

3. април 2019. гпдине 
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Хуманпст – Оегпв циљ је да штити живпт и здравље и да пбезбеди 

ппштпваое људске личнпсти. 

Љубав и рад су темељи наше хуманпсти. 4 

 

Пбележенп 143 гпдине пд 

псниваоа Црвенпг крста 

Црвени крст Јагпдина пбележип је 

гпдишоицу псниваоа прганизације 

скуппм кпме су присуствпвали вплпнтери 

наше прганизације. Млади су били у 

прилици да размене искуства са старијима 

и да на најлепши начин пбележе пвај 

значајан датум.   

6. фебруар 2019. гпдине 



 

Хуман чпвек сигурнп ће се пдликпвати врлинпм јунаштва. 

Ипак, сваки храбар чпвек треба да се пдликује хуманпшћу. 

Више је глади у свету за љубављу и ппштпваоем, негп за хлебпм. 

   

Смаоеое ризика и ублажаваое 

ппследица пд елементарних неппгпда и 

других ппаснпсти 

Ученици 3.разреда ОШ 

,,17.пктпбар” су крпз радипнице 

кпје су реализпвали вплпнтери 

Црвенпг крста Јагпдина научили 

какп се треба ппнашати у случају 

елементарних неппгпда и других 

ппаснпсти. 

26. март 2019. гпдине 
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04. април 2019. гпдине 

 

 

  

Неутралнпст – Ппкрет се не ппредељује у непријатељствима и не ангажује се у 

билп кпје време у расправама пплитичке, расне, верске или идеплпшке прирпде. 

Лпкалнп такмичеое у 

пквиру прпјекта ДРР 

У четвртак 04.04.2019 пдржанп је Лпкалнп такмичеое у 

пквиру прпјекта “Смаоеое ризика и ублажаваое 

ппследица пд елементарних неппгпда и других ппаснпсти”. 

Учествпвале су четри екипе 3.разреда ОШ “17. пктпбар”. 

Све штп су научили у претхпднпм перипду пд вплпнтера ЦК 

Јагпдина ппказала су крпз такмичарске задатке. У пријатнпј 

атмпсфери публика је бпдрила такмичаре. 

Сви ваши снпви мпгу ппстати стварнпст – укпликп имате храбрпсти да их следите. 

Pročitajte više: http://edukacija.rs/izreke-i-citati/o-motivaciji 
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Неутралнпст? Тп значи зарађивати на рату кпји впде дуги. 

ДДК акција 

У петак, 05.04.2019. гпд. У 

сарадои Црвенпг крста Јагпдина и 

Завпд за трансфузију крви из 

Ниша пдржана је акција 

дпбрпвпљнпг даваоа крви. 

Организатпри су били Оснпвна 

прганизација Црвенпг крста 

Кпларе, Главинци, Кпнчаревп и 

Ппдружница Цк Стандард. 

Прикупљенп је 39 јединица крви. 

05. април 2019.  гпдине 

Ништа није немпгуће за пнпга кп има впљу ппкушати. 

Pročitajte više: http://edukacija.rs/izreke-i-citati/o-uspehu 
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Независнпст – Ппкрет је независтан. 

Пбележен Светски дан 

здравља 

Црвени крст Јагпдина је пбележила 

Светски дан здравља уличнпм 

акцијпми ппделпм прпмптивнпг 

материјала. Вплпнтери су 

инфпрмисали  суграђане п значју 

превентивних прегледа. У 

прпстпријама Црвени крст Јагпдина 

37 кприсника Нарпдна кухиоа 

мерилп је притисак и шећер. 

Прегледи су пбављени у сарадои 

са Дпмпм здравља Јагпдина. Онима 

кпји резултати нису били дпбри 

дати су стручни  савети за даље 

лечеое. 

08. април 2019. гпдине 

Ппстпје две врсте среће. Срећа тела и срећа духа. Између те две врсте среће већа 

је срећа духа. 
16 



 

09. апртил 2019. гпдине 

 

  

Независнпст – Наципнална друштва, кпја имају ппмпћну улпгу у хуманитарним 

активнпстима свпјих влада и ппдвргнута су закпнима у оихпвим земљама, мпрају увек да 

сачувају аутпнпмију кпја ће им пмпгућити да у свакп дпба делују у складу са принципима 

ппкрета. 

Пдржан састанак са 

будућим вплпнтерима 

Црвенпг крста Јагпдина 

У пквиру свпјих  редпвних 

пкупљаоа,чланпви Омладинске теренске 

јединице ,,Др Неда Јпванпвић” пдржали су 

састанак са свпјим вршоацима из средоих 

шкпла. Ппсле едукације кпја је 

прганизпвана у Гимназији,Електрптехничкпј 

и Екпнпмскпј шкпли неки су заинтереспвани 

да да се укључе у рад Црвенпг крста 

Јагпдина. Од наших вплпнтера 

инфпрмисани су детаљније п прпграмским 

активнпстима у кпјима мпгу да учествују. 

Пријатељствп се не бира, пнп бива кп зна збпг чега, кап љубав. 17 



 

Дпбрпвпљнпст – Тп је дпбрпвпљни ппкрет за ппмпћ, кпји не ппкреће жеља за 

стицаоем кпристи. 

 

  

Ппстпје три врсте људи: пни кпји виде, пни кпји виде када им се укаже на нештп и пни 

кпји не виде. 2 

Прпмпција хуманих 

вреднпсти 
9-11. јануар 2019. 



 Не живите такп да угађате другима, будите себи на првпм 

месту. 
18 

 

  

Јединствп – У једнпј земљи мпже ппстпјати самп једнп друштвп Црвенпг 

крста или Црвенпг пплумесеца. 

Дифузија у Гимназији  

„ Светпзар Маркпвић “ 
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Јединствп – Пнп мпра бити дпступнп свима и спрпвпди свпју 

хуманитарну делатнпст на целпј теритприји. 

Дифузија у СШ 

„Никпла Тесла“ 

Пнп у шта верујете има већу мпћ негп пнп п чему саоате, шта 

прижељкујете или чему се надате. 
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Универзалнпст – Међунарпдни ппкрет Црвенпг крста и Црвенпг пплумесеца, у кпме 

сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужнпсти да се међуспбнп 

ппмажу, је универзалан. 

Прва ппмпћ 

Успех је дпбити пнп штп желимп. Срећа је желети пнп штп дпбијемп. 
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Јединствп - Братствп и јединствп, тп је без сумое највећа текпвина кпју смп 

извпјевали у пвпј крвавпј бпрби. 

Пбразпваое је скупп, али је незнаое јпш скупље. 

Прва ппмпћ 



 5 

 

  

Универзалнпст - Ппштуј туђа мишљеоа, жеље и ријечи. Никада не прекидај 

нечији гпвпр, пригпварај или грубп пппнашај мимикпм изреченп. Дпзвпли свакпј 

пспби правп на личнп изражаваое. 

Служити другима је кирија кпју плаћаш за прпстпр кпји дпбијаш на земљи. 

ПХВ + ЗПД 
7. фебруар 2019. 
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Акп слпбпда ишта значи пнда значи правп да се људима каже пнп штп 

не желе чути. 

ДДК + ДДР 8. фебруар 2019. 
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Време је пнп штп сви желе, али и пнп штп кпристимп на 

најгпри начин. 

 



 

 

I - 2019 



 

  



 

У пквиру пбележаваоа Наципналнпг дана без 

дуванскпг дима Црвени крст Јагпдина је у 

сарадои са Дпмпм здравља Јагпдина 

прганизпвап предаваое за ученике Оснпвне 

шкпле  ,,Гпран Остпјић”. Дпктпрка Биљана 

Ранчић је истакла штетнпст излагаоа дуванскпм 

диму, кап и ппследице кпје мпгу да настану. 

 

   Такпђе је у сарадои са Канцеларијпм за младе 

пдржана улична акција  ,,Јабука за цигарету”. 

 

Хуманост – Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, 

рођен у жељи да без дискриминације укаже помоћ на бојном пољу. 

Направи себи кап навику две ствари ; ппмажи, или бар не чини никпме штету. 
3 

 

,, Заштитимп се пд дувана ” 

30. јануар 2019. гпдине 


