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МОТИВАЦИЈА  ДОБРОВОЉНИХ  ДАВАЛАЦА  КРВИ 
( Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије,  

Закон о трансфузиолошкој делатности, Закон о трансфузијској медицини,  
Закон о здравственој зашти.) 

 

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш и Службом за трансфузију   крви Опште 

болнице Параћин, Црвени крст Параћин је током 2020. године радио на обезбеђивању 

неопходних количина безбедне крви, за све грађане, којима је   она била  потребна.  

Све активности су спроведене у сарадњи са Заводом за трансфузију крви из Ниша.                 

Крв  се прикупљала само у организованим акцијама давања крви које организује Црвени 

крст а крв ће од давалаца узимати, обрађивати и тестирати 

Завод за трансфузију крви Ниш. 

Обрађена и тестирана крв враћаће се у Општу болницу 

Параћин на основу требовања Банке крви по количини и 

по потребним крвним групама минимално једанпут 

недељно. 

Током 2020. године на подручију општине Параћин 

организовали смо 24 акција добровољног давалаштва 

крви. У припреми и реализацији ових акција учествовало 

је 71 волонтер, који су одвојили својих 862 сата за 

припрему и организацију акција добровољног давалаштва 

крви.  Ангажовањем запослених и волонтера Црвеног 

крста Параћин прикупљено  је 526  јединица крви, први 

пут  у 2020. години крв је дало 105 лица. 

Недовољан  број прикупљених јединица крви је, из различитих али и вишеструких 

разлога. Док  су  сиромаштво, гашење великих фабрика ( Штофова ), смањење броја  

запослених ( Фабрика цемента, Српска фабрика стакла ) традиционално 

слабији одзив из сеоских средина. Један од разлога, за још увек 

недовољан број прикупљених јединица крви  и слаб одзив добровољних 

давалаца крви на акцијама  је и то што се прешло само на прикупљање 

крви  у акцијама без могућности да се свакодневно да крв у локалној 

трансфузији као што је годинама уназад било могуће, а и тренутна 

ситуација око Пандемије Ковид-а 19. То се посебно одражава на 

средине као што је и  наша где  је процентуално број добровољних 

давалаца крви у односу на наменско дату крв  била у односу од 35-40% 

према 60-65% у корист наменског давања крви. Биће потребно време да 

се ових 60% наменских давалаца крви постепено преведе у добровољне 

даваоце крви. Да би се то остварило поред активности Црвеног крста 

Параћин у овој области, потребно је и укључење друштвене заједнице, предузећа, установа и 

удружења грађана како би се овај тренд преокренуо. 

Црвени крст Параћин евидентира све добровољне даваоце крви, са којима сарађује           

у посебно сачињеном софтверу - пословно финансијском систему Црвеног крста Србије али     

и сопственом програму. На крају 2020. године, укупно су евидентирана 986 активна 

добровољна даваоца крви.  
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“Клуб  25”  
У 2020. години, “Клуб 25” наставио је са радом, окупљањем младих давалаца и 

мотивисањем младих да први пут дају крв. Посебно је била запажена 

активност чланова “Клуба 25” у припремној фази организовања акција али и у 

непосредној реализацији, посебно у делу евидентирања свих потенцијалних 

давалаца крви, пре  но  што  буду  подвргнути  здравственом  прегледу. 

 На интернету, ( поред веб сајта и фејсбук странице Црвеног крста 

Параћин ), свакодневно се могу пратити активности младих волонтера 

Црвеног крста Параћин  у давалаштву крви.  Прилоге на овим страницама 

годишње  има преко 3.000.  прегледа. 
 

    

 “Клуб 25” 
     

 

Број акција 
 у  којима  су 

учествовали 

чланови 

 Клуба 25 у 2020. 

Број чланова 
Клуба 25 који  

су дали  крв  

на акцијама  

 у 2020.  

Укупан  број 

прикупљених ЈК  

у акцијама  у  којима   

су  учествовали 

чланови  Клуба 25 

Број нових 

чланова  
Клуба 25   у 

2020. год. 

Укупан број 

активних 

чланова  
Клуба 25 
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47 155 47 64 

 
 

 
 

Конкурс „Крв живот значи“ 
 

Конкурс "Крв живот значи" расписан  је за све основне и средње школе  почетком 

фебруара а затворен је 15 априла 2020. године. Због епидемиолошке 

ситуације у земљи, односно Пандемије Корона вируса на конкурсу је 

учествовало 4 градске Основне школе. Црвеном крсту Параћин 

достављено    је  23 ликовна рада. 

      Сви  радови  послати  су  Црвеном  крсту  Србије. Због опште познате 

ситуације у земљи, за конкурс „Крв живот значи“ односно радови нису 

били награђивани, сви су били победници.  
 

 

 

Национални и  Светски  дан  добровољних  давалаца  крви 
 

Поводом Националног дана добровољних давалаца крви 11. маја, обележили смо овај 

датум – путем интернета, односно друштвених мрежа, јер jе кризни штаб Републике Србије, 

због здравствене безбедност људи од Ковида 19 забранио сва окупљања више од пет људи  на 

отвореном и у затвореном простору. Уручивање признања добровољним даваоцима крви није 

било надамо се да ће се ова ситуација смирити и да ће 

мо моћи да поделимо признања у неко догледно време. 

Организован је и штанд са пригодним промотивним 

активностима у центру града и том приликом 

подељено преко 200 комада информативног 

материјала. 

Светски дан добровољних давалаца крви 

обележава се  како би се скренула пажња     на 

чињеницу да давање крви има огромну улогу у 

охрабривању и мотивисању људи да брину једни о 

другима и да развиjaју блиске друштвене везе, као и да 

унапређују своју друштвену заједницу, поготово у 

време ппандемије вируса Ковид-а 19.  
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14. јуна Светски дан добровољних даваоца крви, Клуб 25 Црвеног крста Параћин 

организовао је  штанд у центру града на коме су делили информативни материјал о давању 

крви. Подељено    је преко 350 комада информативних летака. 

У припреми и реализацији ових активности у области добровољног давалаштва крви 

учествовало је 71 волонтер који су одвојили својих 862 волонтерских сати. 

Најзначајнији партнери у реализацији ове области деловања су: Скупштина општине 

Параћин, општа болница Параћин – одељење трасфузиологије, Завод за трансфузију крви Ниш, 

средње школе, Месне заједнице, установе и предузећа 

 
 

ЗДРАВСТВЕНО  ПРЕВЕНТИВНА  ДЕЛАТНОСТ  
ПРОМОЦИЈА  ЗДРАВИХ   СТИЛОВА  ЖИВОТА  И 

 ПРЕВЕНЦИЈА  БОЛЕСТИ  ЗАВИСНОСТИ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3. члан 9. тачка 7, члан 13, 14, 

15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу члан 7 ) 
 

          Везе са владиним приоритетима и усвојеним Стратегијама: Стратегија за придруживање 
Европској унији и са средњорочним циљевима Министарства здравља, Стратегија јавног       
здравља Републике Србије, Закон о јавном здрављу, Стратегија о ХИВ инфекцији и AIDS-у, 
Стратегија о спречавању злоупотребе дрога у Републици Србији, Стратегија развоја заштите 
менталног здравља, Стратегија развоја здравља младих у Републици Србије, Стратегија за 
превенцију и контролу хроничних незаразних болести у Републици Србији, Стратегија      
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 
 

      Основни циљ Црвеног крста Параћин у области јавног здравља је био и  остао подизање 

свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције 

болести са посебним акцентом на рањиве групе  ( младе, старије, и социјално угрожене особе). 

      У својим активностима Црвени  крст Параћин посебну пажњу је  посвећивао едукацији 

становништва, на тему упражњавaња здравих стилова живота са посебним нагласком на значај 

здраве исхране, редовне физичке активности, штетности пушења и конзумирања алкохола, као 

и истицањем потребе за редовним лекарским 

систематским прегледима - посебно старијим 

суграђанима ... 

Црвени крст Параћин је  такође радио на 

подизању свести грађана о штетности злоупотребе 

психоактивних супстанци. Превенција наркоманије 

међу младима један је од важних циљева Црвеног 

крста Параћина који се спроводио кроз превентивно 

едукативне садржаје. 

Црвени крст Параћин у оквиру својих редовних 

здравствено-превентивних активности обележио је: 

31. јануар Национални дан борбе против пушења,   

24. март – Светски дан борбе против ТБЦ, 07. април –   Светски дан здравља, 31 мај Светски 

дан борбе против пушења,  29. септембар Светски дан срце, 01. децембар – Светски дан борбе 

против СИДЕ. 
 

31. јануар Национални дан борбе против пушења 
 

Црвени крст Параћин је обележио 31. јануар – Национални дан без дуванског дима, под 

слоганом „Заштити мо се од дувана“, на следећи начин : 

         Одржана је трибина информативног карактера преко интернета, односно друштвених 

мрежа. Трибину смо припремили и реализовали у сарадњи са Патронажном службом Дома 

здравља Параћин.   
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31. јануара на градском тргу Одржана је промотивна улична акција и постављен штанд 

Црвеног крста Параћин на коме су волонтери Црвеног крста Параћин делили лифлете и 

информисали пролазнике о штетности дуванског дима у њиховој околини. На штанду су 

дељени и лифлети о вирусу Ковид-а 19. На овој акцији учествовало је 8 волoнтера. Aкцију je 

испратила  и телевизија Параћин a  подељено је и  350 лифлета информативног карактера. 
 

24. март Светски дан борбе против туберкулозе 
 

     Обележавање Светског дана борбе против туберкулозе и других болести дисајних органа       

( 24.март ), традиционално реализујемо сваке године, настојећи да подсетимо на хроничне 

болести дисајних путева, које још увек предњаче по својој учесталости у свету и то у свим 

срединама, како у развијеним тако и у земљама у развоју. 

Овогодишња кампања борбе против туберкулозе била је заједно са кампањом против вируса 

Ковид-а 19, који је задесио свет и постао зараза пандемијске размере. 
 

 

         Црвени крст путем својих активности у овој области настојао је да утиче на формирање 

исправних навика и ставова код становништва а посебно код младих и да укаже на могуће 

начине заштите или ако до болести ипак дође, како да се на време и правилно лечимо.  

         У граду је дељен едукативни материјал о туберкулози и заштити од Ковид-а 19 грађанима. 
 

7. април Светски дан здравља 
 

          Црвени крст Параћин је у сарадњи са Домом здравља Параћин и ове године радио на 

обележавању 7. априла Светског дана здравља.  

          Тог дана смо за све људе са територије Општине Параћин, преко друштвених мрежа и 

локалне телевизије одржали предавање на тему ''Како се сачувати од вируса Ковид-а 19''.  

            Активности на обележавању Светског дана здравља смо наставили и у наредним данима 

по препоруци Црвеног крста Србије, Међународне 

федерацује Црвеног крста и Светска здравствена 

организације на простору градског трга постављањем 

промо пулта где је омладина ОТЈ ЦК Параћин делила 

едукативни материјал грађанима.   Активност је 

реализовало:, сарадници Црвеног крста, 10 

омладинаца из ОТЈ ЦК Параћин и три радника 

секретаријата ЦК Параћин. Омладина је на промо 

пулту поделила преко 400 комада флајера са 

здравственом тематиком.  

 

 

            Укупно је свим  активностима поводом обележавања Светског дана здравља било 

обухваћено 500  наша суграђанина и волонтера. 

 

 
 

31. мај – Светски дан борбе против пушења 
 

Црвени крст Параћин је обележио 31. мај – Светски 

дан борбе против пушења под слоганом „Дуван слама 

срце“ , на следећи начин : 

         Одржано је предавање информативног карактера преко 

интернета, друштвеним мрежама и локалној телевизији. 

Предавње смо припремили и реализовали у сарадњи са 

Патронажном службом Дома здравља Параћин, Фејсбук 

телевизијом и локалном телевизијом Канал М.   

31. маја 2020. године на градском тргу од 10,00 - 13,00 
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сати  одржана је промотивна улична акција и постављен штанд Црвеног крста Параћин  на коме 

су волонтери Црвеног крста Параћин делили лифлете и информисали пролазнике о штетности 

дуванског дима у њиховој околини. На овој акцији учествовало је 6 волoнтера Црвеног крста и    

2 запослена у Црвеном крсту Параћин. Aкцију je испратила  и телевизија Параћин a  подељено 

је  преко 350 лифлета информативног карактера. 
 

 

Светски дан срца 

 
 

         Црвени крст Параћин је 29. септембар Светски дан срца обележио пригодним 

активностима које су биле намењене нашим суграђанима. 

Обележавање овог значајног датума смо започели промотивном 

уличном акцијом 29.09.2020. године, где су волонтери Црвеног 

крста Параћин, на постављеном штанду, суграђанима делили 

информативни материјал о болестима срца. Подељено је 300 

комада информативног материјала. У овом делу активности је 

учествовало 15 волонтера. Активности на штанду у центру града 

забележила је и локална ТВ Параћин и објавила у вечерњем 

термину. 

           

           У реализацији овог дела активности учествовало је 4 

сарадника и два волонтера Црвеног клрста Параћин. 

           У активностима око организације и реализације свих 

активности спроведених у овом дану учествовало је укупно 15 

волонтер и 4 сарадника Црвеног крста Параћин и 3 радника 

Црвеног крста Параћин. 
 

 

 

 

1. децембар Светски дан борбе против СИДЕ 
 

Обележавање 1. децембра Светског дана борбе против 

СИДЕ у организацији Црвеног крста Параћин реализовано је 

путем више различитих активности. 

- 01.12. 2020. године  Јавна манифестација поводом 1. 

децембра на 1 пункту у граду а учествовало је 6 Омладинаца 

теренске јединице ЦК. Они су грађанима делили 

информативни материјал о СИДИ.    Подељено је преко 150 

комада флајера. и 100 комада кондома 

. За уву активност својим информативним 

материјалом нам је помогао Општински одбор за превенцију 

и сузбијање болести зависности. 

 

    Локална ТВ ''Канал М'' је снимила активност у граду и у 

вечерњем термину  емитовала прилог. Такође је и Општинска информативна служба снимила 

прилог са уличне акције и објавила у редовним вестима.  

     У обележавању 1. децембра Светског дана борбе против СИДЕ у 2020. години 

реализовало је 6 младих волонтера. Укупно ангажованих на реализацији свих активности око 

обележавања 1. Децембра Светског дана борбе против СИДЕ је 250 лица. 
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ШКОЛА  ЗДРАВЉА  ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

  Активност ''Школа здравља Црвеног крста'' је једна од традиционалних активности 

Црвеног крста Параћин коју смо предходних година реализовали у више школа током сваке 

календарске године. 

        Организовали смо онлајн више здравствених предавања уз поделу здравствених лифлета и 

часописа у циљу подизања здравствене културе. Кумулативно око 1.430 лица учествовало у 

наведеним активностима на око 24 предавања. Подељено је око 1.500 лимфлета и здравствених 

часописа. 

         Општински одбора за превенцију и сузбијање болести зависности општине Параћин и 

Црвени крст Параћин ове године није организовао Квиз „Шта знаш о здрављу“ због опште 

познате ситуације која нас је задесила односно пандемије вируса Ковид-а 19. 

         

         У току онлајн презентације за  ученике обрађене су следеће теме из области промоције 

здравих стилова живота, заштите и унапређења здравља: 
 

  „ ЗНАЧАЈ  ЛИЧНЕ  И  КОЛЕКТИВНЕ  ХИГИЈЕНЕ  И  ЊЕН  УТИЦАЈ  НА  ОЧУВАЊЕ     

ЗДРАВЉА  УЧЕНИКА“    

  „КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ И САЧУВАТИ ОД ВИРУСА КОВИД-а 19“, 

  „ ОД  РАДОЗНАЛОСТИ  ДО  ЗАВИСНОСТИ“  
 

         За реализацију укупне активности било је ангажовано укупно 8 лица: 1 радник Дома 

здравља Параћин, 3 запослена радника у црвеном крсту Параћин. 

 
     

ПРОГРАМ   ''ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА'' 
 

          Црвени крст Параћин и Дом здравља Параћин су заједно организовали активност 

''Промоција здравља'' преко интернета и друштвених мрежа.  

          Један здравствени радник (психолог) Дома здравља Параћин, три волонтера и два 

запослена радника Црвеног крста Параћин су реализовали ову активност, односно теме из 

области здравих стилова живота.  

Тема која се обрађивала, која је у том тренутку била најнеопходнија је ''Лична и колективна 

хигијене ученика и њен утицај на очување здравља, односно како се заштитити и сачувати себе 

и своју породицу од вируса Ковид-а 19.''  

          Целокупну активност ''Промоција здравља'' је реализивало укупно три одрасла лица   из 

Црвеног крста Параћин и Дома здравља и три волонтера Црвеног крста Параћин. 

 

КВИЗ -  „ШТА  ЗНАШ  О  ЗДРАВЉУ  И  ЦРВЕНОМ  КРСТУ“ 
 

       Црвени крст Параћин и Општински одбор за превенцију и сузбијање болести 

зависности општине Параћин није 

реализовао квиз „Шта знаш о 

здрављу и Црвеном крсту“ из 

добро знаних разлога. Због 

ванредног стања, полицијског 

часа, прелазак рада школа на 

онлајн наставу и забрану 

окупљања више од 5 људи у затвореном и на 

отвореном простору, нисмо били у 

могућности да реализујемо ову активност коју 

већ годинама у назад традиционално 

организујемо сваке године. 
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ПРВА  ПОМОЋ 
( Законски основ Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2. и 3. члан 10, 13. и 14;  

Закон о здравственој заштити, члан 18; Закон о безбедности и здрављу на раду, члан 15; Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима, члан 241. и 242; Закон о ванредним ситуацијама, члан 123; ) 
 

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста Параћин, која је   у основи уређена Законом о 

Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење  и услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким 

лицима, а посебно оним категоријама 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 у Црвеном крсту 

Параћин и граде препознатљивост организације   у локалној заједници.  
 

Увод 

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста 

Параћин, која је  у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије    као 

поверено јавно овлашћење  и услуга коју Црвени крст пружа правним или 

физичким лицима, а посебно оним категоријама 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 у Црвеном крсту Параћин и граде препознатљивост организације  у 

локалној заједници.  

 

 

 

 

Активности из области прве помоћи у 2020. години 

Активности Црвеног крста Параћин у области прве помоћи  у 2020. години су 

обухватале:       
 

   - Обуку у пружању прве помоћи учесника у саобраћају, запослених лица и припадника 

структура  за деловање у нерећама; 

- Промотивне активности, путем онлајн презентације, у циљу подизања свести  грађана о 

значају познавања лаичке прве помоћи. 
 

 

Обука у првој помоћи 
У 2020. години, континуираном обуком прве помоћи, оспособили смо: 

- 530 ученика основних и средњих школа је упознато са основним појмовима, циљевима 

и значаје прве помоћи, путем интерактивног предавањау трајању од једног школског часа, уз 

одговарајуће практичне демонстрације основних вештина прве помоћи; 

- 159 ученика основних и средњих школа је путем 19 предавања похађало обуку из прве 

помоћи у трајању од 12 часова; 

- 25 ученика основних и средњих школа је похађало обуку из прве помоћи у трајању од 

20 часова. Ученици који су полагали обуку укључени су и у систем такмичења екипа прве 

помоћи Црвеног крста; 

- 5 омладинаца је похађало обуку за реалистички приказ повреда, обољења и стања; 

    - 45 одраслих грађана из 5 предузећа, је похађало обуку Прве помоћи за запослене на 

радним местима са повећаним ризиком;  

- 15 кандидата за возаче је похађало основу обуку из прве помоћи, прописану Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима. 
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Укупно, по свим основама, Црвени крст Параћи је организовао обуке прве помоћи у    2020. 

години, поштујући све епидемиолошке мере које је прописао 

републички Штаб за ванредне ситуације Републике Србије   завршило  је 

779 лица.  

На реализацији обуке било је ангажовано 4 волонтера, и два 

предавача који су поклонили 135 сат волонтерског рада у овој области.  
 

Такмичења  у  првој  помоћи 
Општинско такмичење у првој помоћи нијеје oдржано због 

пандемије вируса Ковид-а 19. као што је то била пракса до прошле 

године.  

 

 
 

Међурегионално такмичење није одржано такође због пандемије вируса Ковид-а 19. Све 

организације Црвеног крста у Србији уместо регионалног такмичења, које се није могло 

организовати из познатих разлога, снимиле су реалистички приказ повреде и збрињавање 

повређеног и снимак послали у Црвени крст Србије. На овај начин смо испоштовали минимум 

обавеза  како Међурегионално такмичење  не би било прескочено, надајући се да ће  се 2021. 

године зауставити пандемија и да ће мо се вратити редовним активностима у Црвеном крсту.  

    

У реализацију овогодишњег реализовања реалистичког 

приказа и збрињавања повређеног  било је укључено 6 

волонтера Црвеног крста Параћин и један број сарадника из 

Секретаријата Црвеног крста  Параћин.  
 

Промотивне  активности 

- Светски  дан  прве  помоћи је обележен у другој 

недељи септембра 2020. године такође путем олајн 

презентацијом екипа Прве помоћи Црвеног крста Параћин која 

је у  дворишту Црвеног крста Параћин, извела показну вежбу 

''Саобраћајна несрећа'' са  повређеним возачем,   а након тога и 

поступак оживљавања (КПР). Вежбу се могла пратити путем 

интернета, односно преко друштвених мрежа и локалне 

телевизије Канал М.У реализацији ове активности учествовало 

је 12 чланова екипе Прве помоћи, предавач-судија Прве помоћи 

и сви запослени у Секретаријату Црвеног крста Параћин. 
Циљ овогодишње акције је био да покажемо да и на овај начин можемо да заинтересујемо и 

подстакнемо што више најмађих суграђана  да научи прву помоћ и да се заложимо да се оне 

категорије које имају обавезу   учења прве помоћи укључе у промоцију прве помоћи међу 

најмлађима и да их охрабре да   науче прву поћ.  
 

. 
 

Ангажовање екипа прве помоћи на јавним манифестацијама 
 

Екипе прве помоћи нису биле ангажоване на  

спортским, културним  манифестација јер их није 

ни било због варедне ситуације. 

Учешће екипа је по правилу, било би на позив 

организатора манифестација. 
 

Циљне групе у областо обуке прве помоћи би 

биле: 
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- Категорије грађана које су изложене ризику од повређивања: школска деца        и 

млади, запослени на радним местима са повећаним ризиком, учесници у   саобраћају, 

припадници структура које реагују у случају несрећа, осетљиве категорије (стрија лица, особе 

са посебним потребама) и лица која брину о осетљивим категоријама (неговатељице, чланови 

породица). 

- Волонтери Црвеног крста који би били ангажовани на реализацији активности из области 

прве помоћи: предавачи и инструктори прве помоћи, волонтери који се баве симулацијом           

( реалистичким приказом) повреда, чланови екипа прве помоћи Црвеног крста, остали 

волонтери ангажовани на промотивним и едукативним активностима 

 


