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СОЦИЈАЛНА  ДЕЛАТНОСТ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије - члан 6, члан 7. тачка 1, члан 9. тачке 1,4. и 6,  

члан 13, 14, 15. и 16. Закона ) 

 

Током  извештајног периода Црвени крст Параћин је у области социјалне делатности био 

усмерен на помоћ лицима у невољи кроз следеће акције и активности:     

 Програм  народне кухиње и Програм породичних пакета хране и хигијене за социјално 

најугроженије породице на селу, 

 Помоћ  социјално  угроженим  породицама које су биле угрожене пандемијом Корона 

вирусом, 

 Aктивности у Месецу солидарности од 14. септембра до   17. октобра  

 Aкција „ Један пакетић много љубави“ 

 Aкција „Пакет за новорођену бебу“ од 8.- 15. Маја 

 

Програм  - Народне  кухиње 
 

 

Према званичним подацима - Стратегија за смањењење сиромаштва, у Србији 9,2% 

становништва живи испод  границе сиромаштва, процењује се да је исти или сличан проценат 

становништва живи испод  границе сиромаштва на подрућију општине Параћин. У посебно тешким 

условима живе корисници новчане социјалне помоћи (НСП-а), самохрана старачка домаћинства, 

пензионери са  најнижим пензијама и лица  на граници остваривања права из социјане заштите, а 

налазе се у привременом или сталном стању потребе. 
 

Програмом Народне кухиње у 2020. години предвиђено је да се припреми и дистрибуира 

169.400 оброка за просечно 538 корисника у  309 радна дана. Просечна планирана цена по 

произведеном и дистрибуираном топлом оброку, са хлебом,  била је  око 67,58 динара. 

Као и у свим претходним годинама, реализације програма Народне кухиње, и за 2020. 

годину, основна карактеристика је, повећан број корисника, који је пратио природни одлив   

или  не заинтересованост, за преузимање оброка. По решењима Центра за социјални рад, право 

на  ову врсту помоћи, имало је ( просечно месечно ) 550 лица. Просечно дневно по помоћ у 

храни – топлом оброку, долазило је 538 лица. Не заинтересованост корисника, који су 

остварили право, нас је натерао, да формирамо базу корисника – који су остварили право и  

који  користе то право.  
 

Основни циљ програма, је испуњен, свим корисницима, одговорено је на основну 

потребу за исхраном, кроз један кувани оброк дневно, који се састојао од ½  литре куваног   

јела и  ½  векне  хлеба. 
 

Очекивани резултати су постигнути -      

 Побољшани су   услови  живота ( пре свега 

психолошка сигурност од евидентног проблема глади ) 

социјално  најугроженијих  категорија  грађана, 

 Оно што је зависило, од редовног и адекватног 

калоричног оброка, утицали смо на очување њиховог 

здравља, што говори број оболелих од ТБЦ или 

неухрањености, и  на тај начин 

 Дали свој допринос спровођењу Стратегије смањења сиромаштва тј. ублажавања 

последица сиромаштва.  

Потребу за помоћ у храни ( по процени и утврђеним критеријумима ) исказује око 1.100 

лица, од чега је око 550 лица која живе на  селу и око 550 лица која живе у граду и приградким 

насељима. Око 250 корисника кухиње изјављује да им је оброк у народној кухињи и једини 

оброк у току дана, а остали наводе да им је остварење помоћи у храни , психолошка сигурност.  
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Сви корисници Народне кухиње имају адекватно решење за коришћење Народне   

кухиње које издаје Центар за социјални рад Параћин. Сви корисници су у обавези да једном 

годишње обнове решење.  

Све породице, корисници Народне кухиње добијају сваког месеца, евиденциони  

месечни картон – бон за храну у коме се евидентира 

дневно преузимање оброка. Истовремено дистрибутер 

хране у посебном евиденционом списку евидентира 

изадавње сваког оброка. На крају месеца корисници 

потписују евиденциони лист који се заснива на 

евиденционом картону.  

Поред испуњења предходних услова, сви корисници 

морају имати чисту посуду у којој преузимају храну. 

Кориснике пакета хране, за породице-лица у стању 

социјалне потребе, на селу, утврђује Центар за социјални 

рад уз подршку и   помоћ   руководства Савета Месних 

заједница. Корисници ( носиоци права породице ) помоћи, 

уз увид личних исправа, потписују дистрибутивну  листу  

са наведеним врстама и количинама робе. Један број 

председника Савета Месних заједница пружио нам је 

непроцењиву подршку  и   помоћ  у организовању 

дистрибуције ове врсте помоћи. 

Евалуација програма Народне кухиње врши се сваке 

суботе, на крају месеца и на крају године. Месечни 

извештај се доставља Црвеном    крсту Србије а годишњи извештаји су предмет разматрања и 

усвајања на седницама Управног и Надзорног одбора Црвеног крста Параћин, седницама 

општинског већа и седници  Скупштине општине Параћин. 
 

Континуирана одрживост програма искључиво зависи од Локане самоуправе,           
а након тога од Владе РС и осталих субјеката  на нивоу локалне и шире друштвене заједнице. 

 

У овој извештајној години, преко Црвеног крста Србије обезбедили смо од Владе РС 

храну за  199 радна дана. Скупштина општине Парађин је обезбедила средства за куповину 

хране за 110 радна дана.         И стовремено из ових средства обезбеђивали смо и континуирану 

куповину основних  животних намирница  ( со, алева паприка... ). Скупштина општине Параћин 

је обезбедила           и средства за покриће свих трошкова проузводње и дистрибуције хране. 

Скупштина општине Параћин је у овој извештајној   години обезбедила занављање неопходног 

ивентара.  
 

 

ПРОИЗВОДЊА ОБРОКА  - ПО  МЕСЕЦИМА 

 ( број радних дана у месецу, број оброка у месецу ) 
 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

24 
 

13.200 

 

25 
 

13.750 

 

25 
 

13.750 

 

25 
 

13.750 

 

26 
 

14.300 

 

26 
 

14.300 

 

27 
 

14.850 

 

26 
 

14.300 

 

26 
 

14.300 

 

27 
 

13.500 

 

25 
 

12.500 

 

27 
 

13.500 
 

 

Основни  карактеристични  подаци: 

 Управни одбор Црвеног крста Параћин усвојио је Правилник о раду Народне 

кухиње, који је на основу Одлуке о социјалној заштити СО Параћин, потисао, у својству 

сагласности, ( на исти акт ), председник општине Параћин, 

 За реализацију Програма Народне кухиње ( производња топли оброк, директна 

расподела  и пакети  хране  и  хигијене ) утрошено укупно  – 11.651.721,оo  динара, 



                                                                                                    Извештај  о   раду 2020. 

 
4 

 За  производњу и дистрибуцију  топлог  оброка  утрошено  –  укупно 11.180.906,15  

динара                      

 Пакете хране, средства за хигијену и брашно, 

преузело је 625 породица, са 2.227 лица. 

 Планирана  производња  и  дистрибуција  у 2020. 

години – 169.400  оброка, за  308 радна  дана, 

 Произведено   165.450 ( топлог )  оброка  или  

97,67 %,  ( кухиња  је  радила - шест  дана  у  недељи ), 

разлика од око 3.950 оброка мање, настала је континуираним 

праћењем активних      и  пасивних  корисника.  

 Просечна цена производње и дистрибуције топлог 

оброка са хлебом  је 67,58 динара, просечна  цена ½  хлеба 

била је 15,oo динара. Цена производње и дистрибуције  

топлог  оброка, без хлеба,  била је  52,58 динара. 

 За  потребе  реализације  Програма  Народне  

кухиње  утрошено  је  око  140 тона  робе,  од  чега  је око 83 

тоне  брашна  -  за  хлеб. 

 Влада  Републике  Србије  обезбедила  је материјална средства ( робу ) у вредности                  

од  4.591.471,оо динара за намирнице, 

 Скупштина општине Параћин, обезбедлила је 7.060.250,оо динара за намирнице,      

производњу  и дистрибуцију оброка.  

    
 
 

Пројекат  породичних пакета хране и  хигијене 
 

 

 Због тешке економске ситуације у општини, због пандемије Корона вируса, а на  основу 

исказаних потреба Месних заједница и Центра за социјални рад Параћин,  Црвени крст 

Параћин уз материјалну подршку Владе Републике Србије и Скупштине општине Параћин 

обезбедио је и дистрибуирао 625 породичних пакета хране 625 породичних пакета хигијене и 

625 врећа брашна од по 10 килограма у вредности од 1.440.840,18 динара, за социјално 

најугроженијих породица из  руралних и средина на територији општине Параћин , за око 2.227 

лица.  

Списак социјално најугрођенијих лица - породица утврђивао је Центар за социјални рад 

уз помоћ представника Савета Месних заједница.   

Оријентационим критеријуми су били :  

 -  породице  без  прихода 

 -  самохрана  старачка домаћинства, 

 -  угрожене  породице из удаљених сеоских средина,  

 -  самохрани родитељи без примања, 

 - породице у стању сталне потребе, а на граници 

остваривања права из социјалне заштите,  

-  породице које имају дете са сметњама у развоју или 

особу са инвалидитетом  и слично. 

 

 

 

 

    

Р. 

Бр 
 

Критеријуми за одабир угрожених породица 
Број 

породица   

Број  

следовања 

Укупни број  

обухваћених 

лица 
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1 Самохрана старчка домаћинства 
 

59 
 

59 
 

196 
 

2 
Породице на граници остваривања права  

из социјалне заштите 
 

126 

 

126 

 
515 

 

3 
Породице без сталних прихода,  

корисници новчане социјлне помоћи 
 

273 
 

285 

 
893 

 

4 Породице са више деце/ вишечлане породице 
  

95 

 

105 

 
332 

 

5 
Породице које имају инвалидно лице  

 
32 

 

32 

 
96 

 

6 
Породице са самохраним родитељом 

без прихода 
 

41 

 

41 

 
195 

 

УКУПНО 
 

625 
 

648 
 

2.227 
 

 

     У припреми и реализацији наведене активности учествовало је кумулативно 13 

волонтера који су одвојили својих 35 волонтерских сати.  

    Најзначајнији партнери у реализацији ове активности, били су Министарство за 

социјалну политику Владе РС, Скупштина општине Параћин, Центар за социјални рад 

Параћин и одређени број Месних заједница. 
 

Обележавање  месеца   солидарности 
  

- У периоду 15. септембар – 17. октобар 2020. године обележили  смо Месец 

солидарности у  оквиру  кога су  реализоване  следеће  

активности: 

-  октобра 2020. године реализована је трка  „За 

срећније детињство“ ( више информација наведено је у 

оквиру делатности  подмлатка и омладине), 

- обележена је „Дечја недеља“ укључивањем 

организације Црвеног крста Параћин у традиционалне 

активности  - пријема деце у просторијама Црвеног крста          

уз пригодно послужење и упознавање путем презентације и 

адекватних филмова о активностима Црвеног крста Параћин. 

- обележен је 1. октобар - Светски дан старијих (више информација о обележавању  

наведено је у оквиру програма  Бриге о старима), 

- Црвени крст Параћин је у више термина  реализовао  сабирну акцију „Солидарност на 

делу“, прикупљена материјална и финансијска добра су подељена најугроженијим грађанима, 

-  обележен је и 16. октобар - Светски дан хране и 17. октобар - Међународни дан борбе 

против глади...Припремљено је и дистрибуирано 16 и 17. октобра 1.000 оброка, који су         

били оплемењени месом ( 0,100 кг по кориснику ), паштетом ( 1 ком. по кориснику) и  јабукама  

( 1 ком. по кориснику). 

Средства за реализацију акције обезбедила је Скупштина општине Параћин  и  локални  

донатори.  Истовремено смо обезбедили – и  до краја октобра месеца, поделили  још 56 комада     

ланч пакета за лица у стању социјалне потребе.      

Активност је медијски пропраћена у  средствима информисања: РТВ канал М, Радио и 

телевизија  Параћин, Општински Билтен. 
 
 
 
 
 

АКЦИЈА  - НЕДЕЉА  СОЛИДАРНОСТИ 
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         „Недеља солидарности“ реализована је у периоду од 14 – 21 септембра. Успешна 

сарадња са локалним становништвом  обезбедила нам је половну гардеробу у количини         од 

око 2 тоне. Најзначајније донацијаје смо добили од Компаније 

„Михајловић“, Д.О.О. „Параћинка Параћин“, и  С.З.Р. „Јоца“  који  

су донирали храну и кондиторске производе у количини од око 3,3 

тоне... Укупна сакупљена материјална средства износила су преко 

86.000,оо динара. Појединачне донације су нам омогућиле  да на 

почетку школске године помогнемо око 450 ученика  са половном и 

новом гардеробом, школским и хигијенским сетовима. 

       У оквиру акције Недеља солидарности, дистрибуирали смо 

сетове школског прибора и сетове средстава за хигијене, по 

Основним школама, за децу чији су родитељи у стању социјалне 

потребе.  Захваљујући донацијама, обезбедили смо и поделили     

око 450 сета   школског прибора и око 450 сетова средства за 

хигијену, за децу социјално најугроженијих родитеља. Наведене 

активности пропретила је телевизија  Параћин  у емисији Вести. 
 

Акција „ЈЕДАН ПАКЕТИЋ – МНОГО ЉУБАВИ“ 
 

Акција Један пакетић-много љубави организована је по 29 пут у периоду од 15. децембра 

2020. године до 27. јануара 2021. године. Захваљујући локалним и међународним          

донаторима обезбеђена су 226 пакета, истог садржаја у вредности од преко 220.000,оо динара.  

 Пакетићи су подељени за новогодишње 

празнике и Светог Саву за децу осиро- 

машених родитеља, кориснике образовних 

Програма Црвеног крста Параћин. 

 Због пандемије вируса Ковид-а 19 нису 

организоване  приредбе уз присуство Деда 

мраза, који би  поделио пакетиће деци у 

школи. 

Такође, за Светог Саву није 

организована пригодна приредба уз пригодну 

беседу свештеника Цркве Свете Тројице, 

који би им говорио о лику и делу  Светог Саве.  

Кумулативно 13 представника Омладинско теренске јединице Црвеног крста Параћин и 

волонтери - сарадници на реализацији  Заједничког програма за инклузију... учествовали су у 

организацији свих активности уз даривање преко 20 сати волонтерског рада. 
 
 
 

Традиционална акција „ПАКЕТ  ЗА  НОВОРОЂЕНУ  БЕБУ“ 
 

У Недељи Црвеног крста од 8. – 15. маја реализована је акција „Пакет за новорођену 

бебу“. 

Ове године Организација Црвеног крста Параћин  ју  у оквиру расположивих могућности 

из локалних донација и финансијске подршке Локалне самоуправе  обезбедио  беби пакете 

(козметиком, пеленама, играчкама и сл.). Акција је реализована за 5 беба. Пакете смо         

уручили   уз подршку патронажних сестара Дома здравља Параћин и Одељења  породилишта 

опште  Болнице Параћин.  

 

 

 

09. август – Обележавање  Међународног  дана  сиромашних. Међународни             

дан сиромашних је обележен адекватном расподелом половне 
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гардеробе за око 550    корисника, појачан је квалитет оброка у Народној кухињи, а за стара 

лица преко 65 година,  која су корисници Народне кухиње обезбедили смо 23. пакета са  

средставима  за  хигијену. 
 

ПРОГРАМ -  БРИГЕ  О  СТАРИЈИМА 
( Правни основ:Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1. став 4. став 7,члан 14. став 2. ) 

 
Активности су се одвијале и у складу са Стратегијом за смањење сиромаштва у  Србији,       

Националном стратегијом о старењу, Мадридским планом акције усвојеним на Министарској конференцији  

2001. године, Леонском декларацијом усвојеном новембра 2007. године и Бечком декларацијом усвојеном                  

у септембру 2012. године. 
 

Програм Бриге о старима, са пет компоненти, 

реализован је и поред пандемије вируса Ковид-а 19 

континуирано током године, на територији  

приградских  и градских  Месних  заједница …  

Проблеми старијих су бројни и с једне стране     

су везани за услове становања, материјалне 

могућности ( које су често испод егзистенцијалног 

минимума), а са друге стране су проблеми велике 

отуђености и изолованости, коју често прати   

наглашен страх и неизвесност шта          носе наредни 

дан и ноћ, па су активности на превазилажењу 

социјалне изолованости и друштвене неангажованости старијих  били од  великог  значаја. 

Проблеми које смо  уочили у непосредном контакту са корисницима и оним лицима  

који су старији преко 65 година, али нису испуњавали основне 

услове,  везани су за:  

1. висок степен психосоцијалне угрожености, уз симптоме 

депресивности, анксиозности, промене расположења, 

неприхватања реалности уз живљење у прошлости, 

2. немотивисаност за активно учешће у  друштвеном 

животу уз симптоме као што       су: повученост, неповерење, 

губитак воље,  губитак самопоштовања...       

3. поремећај ( у већини случајева и трајни ) у 

комуникацији са децом, суседима и родбином. 

4. недостатак материјалних и финансијских средстава за 

нормалну животну егзистенцију ( не достатак хране, средстава за 

хигијену, одеће, обуће, лекова, плаћање     струје, воде...), 

5. недовољна могућност, да упражњавају здравствено-

превентивне активности, адекватне старосном  добу ( контролна мерења крвног притиска, 

шећера у крви, одређених врста масноћа у крви...), здравствено-превентивни савети                    

( исхрана...), 

 

Наведени проблеми по мишљењу старих лица су настали због : 

- Неадективне подршке, бриге и разумевања млађих чланова породице, за њихове 

свакодневне проблеме, 

- Одласка млађих да живе одвојено, тако да практично 

нема ко да помогне око свакодневних решавања 

проблема старијих, посебно полупокретних и 

непокретних лица. Млађи долазе   једном недељно, 

неколико пута месечно до неколико посета годишње... 
 

Црвени крст Параћина је током маја месеца 

спровео интервјуе или анонимне 
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анкете           у срадањи  са сарадницима-волонерима у Месним заједницама ( око 150 

испитаника) како   међу житељима старијим од 65 година, тако и са локалним чиниоцим       ( 

председницима Месних заједница, председницима Удружења пензионера...) који могу да утичу 

на њихов статус, посредовањем код Центра за социјални рад  преко стварања услова за 

пружање материјалне и новчане помоћи. Од испитаника смо покушали  да сазнамо, шта је  то    

што организација Црвеног крста Параћин може да учини  за њих,  као циљну групу ?  Која су 

њихова очекивања и које  би врсте услуга прихватили   од наше Организације ?  

У преко 90 % испитаници су тражили помоћ у храни, 87 % средствима за   хигијену,    

61% одећи и обући, 52%  обилазак и разговор, који би им створио  психолошку сигурност,        

да неко мисли о њима и да имају коме да се обрате  за  помоћ, 37% је тражило помоћ                   

у лековима, 28% је тражило организовање одређених врста дружења ( излети, посете  

културним и спорским догађајима...). 

Оспособили смо 6 сталних  сарадника за непосредан рад са корисницима, два 

организатора реализације Програма ( менаџер и координатор Програма ) добили су 

сертификате за рад у    овој области, на обуци у Београду.  

Програмом смо обухватили лица старија од 65 година. Основна циљна  група, била           

су  нам  лица која живе сама или у пару, немају ближе сроднике или имају ближе сроднике         

( који нису у  могућности да им пруже одговарајућу помоћ ) и нису или нису адекватно       

обухваћени системом социјалне или здравствене заштите, а којима  је, због непокретности     

или полупокретљивости телефонски   вид комуникације, готово једини вид комуникације         

са спољним светом. Кориснике смо бирали, без обзира на пол, верску и националну 

припадност. Остале циљне групе су била она лица, која су покретна,  али немају помоћ и   

пажњу најближих или ближих сродника, а социјална и  здравствена  сигурност  је  минимална. 

Општи  циљ  Програма, је испуњен, јер смо кроз реализацију  четири компоненте ,         

по мишљењу корисника, успели да  повећамо психо-социјалну сигурност, како би опстали што 

дуже у свом окружењу, и на тај начин смањимо потребу за разним видовима институционалне 

помоћи,  као и  да их мотивишемо  на  коришћење  својих  

физичких  и  менталних  потенцијала.    
 

  I компонента - „Хало, добар дан, како сте“ је као 

волонтерски сервис  за смањене социјалне изолације и 

психосоцијалну подршку старијима кроз непосредан, дневни 

контакт телефоном, ради саветовања и упућивања на адекватну 

стручну или личну помоћ у решавању проблема испунио 

очекивања. Црвени крст Параћин је увео мобилни број телефона, 

на коме су наши старији суграђани,   позивали ( цимали), наше 

сараднике, који су након тога    позивали странку, обавили 

разговор, по потреби одлазили на кућну адресу или их упућивали, 

како да реше неке од својих проблема уколико Црвени  крст 

Параћин то није могао, јер је     наведени проблем ван мандата ове 

Организације.  

Током извештајног периода остварена су  кумулативно  преко 650 позива, преко 500 

кућних посета... пружене  су тренутне, људске, психосоцијалне подршке  ( охрабрење, 

подржавање, помоћ у бољем сналажењу…), информисали смо  их о врстама и условима  услуга 

које су им доступне и на које имају право    ( 

трудили смо се да имамо  брз  и ефикасан проток 

информација ). 

II компонента – „Групе самопомоћи“. 

Формиране су 2 групе од  – укупно 25 лица, али се 

број корисника током године, због природног 

одлива, мењао. Организовано је кумулативно 5 

састанка-разговора, јер нисмо били у могућности 

организовати више састанака због 
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пандемије вируса Корон-а 19. На истим, смо иницирали    решавање евидентираних социјалних 

и здравствених проблема, детектовали смо све њихове тренутне проблеме и покушавали,  да 

исте решимо углавном унутар групе или посредовањем код одговарајућих институција. 

Основна карактеристика ове групе је испољен велики        степен самоиницијативности за 

пружање помоћи другим стралим лицима.  Радили смо контину- ирано на  јачању  и 

мотивисању корисника да се активно укључе у живот наше  локалне заједнице, координирали 

смо њихове  исказане  потребе, ангажовали волонтере  у  више случајева, на пружању других 

услуга: заједничке шетње, набавка лекова, помоћ око администрације, повремене посете... У 

оквиру ове две  групе, у сарадњи  са Црвеним крстом Србије реализована је радионица „Људска 

права старијих и грађански активизам“, која је била изузетно посећена. 

III компонента – Непосредна материјална помоћ. Помоћ  се огледала у расподели   

потребних артикала хране или топлог оброка,  средстава за хигијену, одеће, обуће, посредовање 

у куповини лекова и дргих медицинских помагала уз препоруку – подршку  Центра за 

социјални рад. Сарадници Црвеног крста Параћин, на захтев странака, рођака, комшија, 

пријатеља... обишло је 102 породицe-лица и у разговору - прикупљањем адекватне 

документације, која говори о њиховом тренутном социјалном али здравственом стању и   

њихове породице, за  15 породица- лица упутило је захтев Центру за социјални рад за обраду , 

како би остварили право  на континуирану материјалну помоћ у виду топлог оброка у Народној 

кухињи. Право на једнократну месечну помоћ у храни, средствима за хигијену, одећу, обућу... 

остваривало је просечно 50 породица са просечно 78 лица. Сва наведена лица су подељена у  

две групе, група полупокретних    и непокретних    лица, које  су наши сарадници      у 

зависности  од захтева, процена – потреба обилазили више пута месечно. Покретна лица    су 

углавном телефоном и личним контактом у Црвеном крсту Параћин исказивали своје потребе  

и исте остваривали, адекватно могућностима Црвеног крста Параћин. Ова компонента  је       

допринела већој социјалној сигурности – ублажавање сиромаштва најугроженијих старих лица 

( обезбеђење сталних  извора хране, средстава за 

хигијену, одећу, обућу, лекове...), а када су у 

питању корисници у руралним деловима 

општине, број корисника се кретао око 33 лица. 

Заинтересованих за ову врсту помоћи, било је 

дупло више, од материјал-финансијске 

могућности  Црвеног  крста  Параћин 

        IV компонента – Организовање 

здравствено-превентивних мерења крвног     

притиска, шећера у крви и пружање здравствених 

савета ( правилна исхрана...)... Ову врсту активности реализовали смо на неколико локација: у 

центру града,  поводом обележа -  вања 01. октобра -  Светског дана посвећеног старим 

лицима, у Клубу старих и остарелих лица, Црвеном крсту   Параћин али и прилоком кућних 

посета, водећи рачуна о прописаним мерама кризног штаба о епидемиолошкој заштити свих 

сарадника и волонтера који су реализовали ове активности.У извештајном периоду, 

кумулативно - урађено  преко 750 здравствено превентивних прегледа и савета око вируса 

Ковид-а 19.  

Током прве половине јануара месеца организовали смо 

анкету/упитник и разговор            са интерним мониторинг 

тимом, где су корисници пружали повратне информације о         

значају реализованих пројектних активности.  Преко  92 %   

лица навело је  ( анонимно ) да је задовољно реализацијом 

наведеног Програма и сматрају да исти треба продужити тј.  

наставити. Око 96 % анкетираних сматра да предност треба  

дати пројектима који    материјално   подржавају 

побољшање социјалног статуса старих лица, преко 70% 

сматра да треба наставити са 
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здравствено-превентивним мерењима уз примедбу,  да то треба више  радити по кућама 

корисника ... 

  *    *   * 
Сва средства информисања  у локалној заједници писала су о реализацији овог  

Програма  и потреби  подизања свести везаној за циљеве програма. 
 
 
 
 
 

Међународни  дан  старијих  особа – ( 01. октобар ),  

дан хране ( 16. октобар ) и дан борбе против глади ( 17. октобар ) 
 

   Црвени крст Параћин је међународни дан старих у сарадњи са Домом здравља Параћин 

обележио здравствено превентивним мерењима крвног притиска и шећера у крви. Контролу 

крвног притиска је урадило 128 суграђанина и 143 мерња шећера у крви. Кумулативно у     

обележавању међународног дана старих је учествовало око 400 лица.  Представници 

Омладинско теренске јединице Црвеног крста Параћин поделили су адекватне лимфлете            

у количини од 300 комада. Поред сарадника из Дома здравља  учествовало је и 8 волонтера  

који су даривали 24 волонтерска сата. Светски дан хране и борбе против глади обележен           

је са корисницима Народне кухиње, тако што је оплемењен топли оброк са месним 

прерађевинама  и воћем. Ове услуге је кумулативно користило 1.000 корисника. 
 

Акција  „Селу  у  походе“ 
је традиционална акција коју организујемо већ 20 година. Ова активност омогућава да         

се кроз партнерске односе Црвеног крста, Локалне самоуправе, Дома здравља Параћин и 

Центра за социјални рад Параћин, омогући да здравствене и социјалне услуге постану  

доступне и старијима на селу.            У овој извештајној години нисмо организовали  акције у 

Месним заједницама због опште познате ситуације која је задесила цео свет, односно пандемије 

вируса Ковид-а 19. 

  

ФОНД   

 ЗА   ПОМОЋ  ДЕЦИ И  ОБРАЗОВНИМ   УСТАНОВАМА 
 

Фонд је основан одлуком Управног одбора ЦК Параћин и има за задатак да  ради на 

ублажавању и поправљању социјалног статуса  деце, са посебним акцентом    на образовне 

установе. 
Чланови Одбора фонда су заседали једном у  току 2020. године када су утврдили практичну 

методологију  рада  Фонда у текућој години. 

На основу Одлуке Одбора фонда  и Управног одбора Црвеног крста Параћин, секретар 

Црвеног крста Параћин подноси извештај о раду   Фонда током 2020. године. 

На основу  одлуке о формирању Фонда, током  2020. године прикупљено  је  по  основу: 

- Чланарине  ( Подмладка и Омладине ) Црвеног  крста ____      89.660,oo  динара 



                                                                                                    Извештај  о   раду 2020. 
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- Чланарине (за одрасле) Црвеног крста__________________   45.000,оо  динара 

- Осталих  донација __________________________________-    563.850,oo  динара 
 

  Укупно  по  свим  основама  прикупљено  је ___________   698.510,оо  динара. 
 

Финансијско  материјална  средства су  користиле  школе:  

ОШ  „Радиоје Домановић“ ____________________________ 13.500,оо  динара 

ОШ  „Ђура Јакшић“  _________________________________   7.990,оо  динара 

ОШ „Бранко Крсмановић“  Сикирица ___________________ 7.490,оо  динара 

            
 

Укупно  је из Фонда  исплаћено или у опреми донирано   28.980,оо  динара. 
 

Средства Фонда током 2020. године  користило је директно – око 2.000. детета. 
 

Најзначајнији партнери у реализацији ове области деловања су: основне и средње   

школе. 

 


