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 ПЕСМА ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 
 Црвени крст на белом пољу 
 и старом и младом даје вољу, 

природа, живот, здравље и срећа 
у Црвеном крсту брига су највећа, 
природа, живот, здравље и срећа 
у Црвеном крсту брига су највећа. 
Реф: 
нама само љубав треба 
и мало ведрог неба, 
јер ми имамо воље,  
да верујемо у боље 
и кад неком свет се руши, 
ми смо ту са надом у души 
ко волонтери да су сви људи света 
била би ово срећна планета. 
Црвени крст и поље бело 
на насиље пале светло црвено, 
на разлике у полу и раси, 
јер сви припадамо људској класи. 
Реф: 
Нама само љубав треба  
и мало ведрог неба, 
јер ми имамо воље, да верујемо у боље 
и кад неком свет се руши, 
ми смо ту са надом у души 
ко волонтери да су сви људи света 
била би ово срећна планета. 

       Обично се пева на приредбама за чланове организације  Црвног крста.  Та 
организација постоји у већини земаља света, а чини је армија младих основно-
школског узраста. Тој армији припадате и ви. У оквиру те организације ви сте се већ 
огледали у бројним активностима, а да можда нисте ни знали да то чините као њени 
чланови. У нашим школама постоје и друге дечје организације  - Дечји савез, Покрет 
горана, Савез извиђача, Млади истраживачи, Феријални савез, ученичка задруга и 
друге. Не знамо којим све организацијама припадате, али смо сигурни да сте сви ви 
чланови Подмлатка Црвеног крста и да свако од вас, ко више, ко мање, учествује у 
његовом раду. Да би сте то чинили са још више пожртвовања и љубави, нудимо вам 
овај писани материјал из кога ћете сазнати много тога о настанку и оснивању Црвеног 
крста . Стичући та знања ви се и припремате за Квиз који организује Црвени крст . 

 Да би сте што боље усвојили овај текст, препоручујемо вам да га не само 
понављате, већ и разговарате о њему, да једни другима постављате питања у вези с 
оним што сте у њему прочитали, да за активности Црвеног крста, које се у њему 
помињу наводите примере из своје средине. 
       Желимо вам да овладате овим текстом а стечено знање успешно прикажете на 
Квизу и примењујете у животу. 
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МЕЂУНАРОДНИ ПОКРЕТ ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

ШТА ЈЕ ТО ЦРВЕНИ КРСТ? 
 
     Црвени крст је добровољна, масовна и хумана организација одраслих, 
омладине и деце. 
Она има своја правила хуманог то јест човечног, човекољубивог понашања. Њој може 
да приступи свако ко та правила прихвата без обзира којој раси припада, коју веру 
исповеда,ког је пола и узраста, каквог је имовинског стања.  Ова организација постоји 
скоро у свим земљама света, само се у неким земљама зове Црвени полумесец или 
Црвени кристал. 
Заједничко је Црвеном крсту свих земаља да брине о заштити и унапређењу 
здравља људи и да помаже онима којима је помоћ потребна. 
     

 
ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ 
 

    КАКО СЕ РОДИЛА ИДЕЈА О ОСНИВАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА?   

    Анри Динан 
24.јуна 1859. године, негде у равници на северу Италије, путник Анри 
Динан,(рођен у Женеви у улици Верден  8.5.1828. а умро 30.10.1910. године у 
Хајдену) швајцарски трогвац   хтео је да стигне до Наполеона III, француског цара, 
и да са њим пословно разговара.Знао је да цар ратује у тим крајевима. Када се 
нашао у близини села Солферина, видео је да је равница претворена у бојно поље. 
Француска и италијанска војска с једне и аустријска војска с друге стране водиле су 
крвав број. За неколико сати страдало је око 40.000 људи. Поред погинулих било је 
и много људи на самрти, болесних, рањених. Рањеници и болесници били су без 
лекарске помоћи и хране.  
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Анри Динан дирнут призором великих људских патњи покренуо је околно 
становништво и организовао велику акцију пружања помоћи рањенима: прикупљање , 
транспортовање у околна села и градопве , смештање у цркве, болнице, палате и друге 
зграде и пружање импровизоване хуманитарне помоћи унесрећенима, а све на 
добровољној бази. Видело се да код становништва постоји добра воља за пружањем 
помоћи. При том је лансирана парола  « Тутти  фрателли « - Сви смо браћа.  Динан 
је, поред осталог, примао и преносио поруке за породице жртава. Заборавио је дакле, 
на циљ свога путовања и сав се предао организовању и пружању помоћи жртвама боја. 
Ту се родила идеја о потреби да се добровољно указује помоћ унесрећенима без 
обзира којој ратујућој страни припадају, идеја хуманости. Она је постала 
основна идеја организације, која је касније настала  која се зове Црвени 
крст. 
 
       Анри Динан је своје доживљаје и искуства стечена код Солферина, описао врло 
потресно у књизи '' Сећање на Солферино '', која је објављена 8.11.1862. 
године у Женеви, на француском језику. У књизи је описао не само битку, већ и 
акцију пружања помоћи коју је покренуо и организовао. На крају књиге дао је два 
предлога: 
 

1. у свакој земљи треба створити добровољно друштво које ће се старати о 
болесницима и рањеницима у рату 

2. треба постићи да чланови тих друштава, људи који пружају помоћ, буду 
заштићени.   

Анри Динан је књигу штампао о свом трошку и неке примерке послао владарима 
широм европе, политичарима, високим официрима и својим пријатељима.  

 
КАКО ЈЕ ИДЕЈА О ОСНИВАЊУ ДОБРОВОЉНИХ ДРУШТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
РАЊЕНИХ И БОЛЕСНИХ У РАТУ ОЖИВОТВОРЕНА? 

 
       Анри Динан је за своју идеју о заштити рањених и болесних у рату придобио и 
друге. 
Он је са још четири грађана Женеве 17. 2. 1863. године основао 
Међународни комитет за помоћ рањеницима. Тај комитет је у почетку 
називан и Комитет петорице. 
 На позив тог комитета одржана је од 26. - 29. октобра 1863. године у Женеви, 
међународна конференција, у палати Атина, уз учешће представника из 16 земаља. На 
њој је одлучено да се приступи оснивању друштава Црвеног крста..  
Те године се оснивају прва национална друштва Црвеног крста. ( Национално друштво 
Црвеног крста јесте друштво Црвеног крста једне земље, једне државе). 
       Међународни комитет за помоћ рањеницима или комитет петорице 
касније је прерастао у Међународни комитет Црвеног крста. 

 
ШТА НАМ ЈОШ ВАЉА ЗНАТИ О МЕЂУНАРОДНОМ КОМИТЕТУ ЦРВЕНОГ 
КРСТА? 

 
       Овај комитет данас чини 25 швајцарских грађана из Женеве. Он пружа 
помоћ жртвама оружаних сукоба у свету, било да до тих сукоба долази 
између различитих земаља, било унутар једне земље. 
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 Комитет помаже жртвама оружаних сукоба тако што: 

- обезбеђује храну, одећу, смештај, лекове, медицинску негу настрадалом и 
угроженом цивилном становништву, 
- организује посету ратним заробљеницима и политичким заточеницима, проверава 
услове њиховог заточења, омогућује својим представницима да без присуства 
сведока разговарају с лицима лишеним слободе, 
- трага за лицима о којима њихове породице немају вести или се воде као нестали, 
- олакшава преписку (дописивање), раздвојених чланова породице и њихово 
спајање, 
- растура разне писане материјале о томе како заштитити жртве оружаних сукоба. 
(Касније ћемо сазнати називе неких писаних материјала ове врсте). 

 
ШТА ЈЕ ЈОШ УЧИЊЕНО У СВЕТУ ДА БИ СЕ ПОМОГЛО ЖРТВАМА РАТА? 

 
       На међународној конференцији одржаној 1864. године у Женеви представници 16 
земаља усвојили су прву Женевску конвенцију за побољшање положаја рањеника 
зараћених армија.( Реч конвенција значи споразум, уговор).  У овој конвенцији 
стоји:  болесни и рањени војници у рату, било да су пријатељи или 
непријатељи, морају бити прегледани, неговани и лечени, а санитетско 
особље које на себи има знак Црвеног крста мора бити заштићено. 
  Знак-Црвени крст на белом пољу-усвојен је на истој конференцији и он ће бити 
знак распознавања санитетских служби оружаних снага 
       Како су ратови постајали све разорнији а оружје све убојитије и опасније, настала 
је потреба да се донесу нове конвенције, које ће штитити, поред болесних и рањених, 
и друге жртве рата.  
       Данас постоје четири Женевске конвенције које штите: 
 

1. рањенике и болеснике на копну, 
2. рањенике, болеснике и бродоломнике на мору, 
3. ратне заробљенике, 
4. цивилна лица у време рата. 

       Уз Женевске конвенције постоје и три допунска протокола (споразума), који 
разрађују конвенције. Женевске конвенције и допунски протоколи садрже правила 
хуманости којих се људи морају придржавати у рату чак и према непријатељу.  
  Основна мисао ових докумената јесте да са лицима која не могу сама да се 
заштите и бране, треба поступати човечно у свакој прилици, да им треба пружити 
потребну заштиту, помоћ и негу.   

Конвенције дају право представницима Међународног комитета Црвеног крста да 
посећију ратне заробљенике и ухапшена грађанска лица и да са њима разговарају 
насамо без сведока. Црвени крст је најзаслужнији што су донета ова документа.  

 
Међународни комитет Црвеног крста се залаже да се она поштују и 

протествује ако дође до њихове повреде. 
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   УПОТПУНИМО СВОЈА ЗНАЊА О ЦРВЕНОМ КРСТУ! 

 
       До сада смо највише говорили о Међународном комитету Црвеног крста, а 
помињали смо и национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца. 
Понављамо: Међународни комитет Црвеног крста чине само швајцарски грађани, али 
он пружа помоћ жртвама сукоба свуда у свету. (Већ смо навели у чему се огледа та 
помоћ ). Национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца постоје данас у 186 
земаља . Првобитно су испољавала своју активност само у време ратова и других 
сукоба и немира, а касније су се проширила и на време мира. Поред тога што пружају 
помоћ жртвама рата и других сукоба и немира, национална друштва чине данас и 
следеће: 

 пружају помоћ жртвама природних несрећа (поплава, 
земљотреса, епидемија, суше,глади...), 

 организују добровољно давалаштво крви (придобијају људе за 
добровољно давање крви, окупљају их, одају им признања), 

 раде на спречавању болести, на унапређењу здравственог стања 
народа (предавањима, курсевима, упућивањем захтева властима 
да предузму мере на заштити здравља људи када је оно 
угрожено), 

 организују разне активности у вези с пружањем прве 
(медицинске) помоћи (обуку људи за пружање прве помоћи, 
формирање екипа прве помоћи, упућивање тих екипа на место 
несреће и др.), 

 пружају материјалну помоћ – у храни, одећи, лековима, новцу, 
људима чији су здравље и животи угрожени због сиромаштва и 
услова у којима живе, 

 пружају помоћ деци коју су снашле тешке невоље (остала без 
родитеља, оболела а без лекова и новца и друго), 

 
   Лига друштава Црвеног крста је основана 5.5.1919.у Паризу на предлог 
Америчког Црвеног крста.  Од те године сва национална  друштва чинила су савез, који 
се звао Лига друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а данас се зове 
Међународна федерација Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Њено 
седиште је у Женеви, али њени представници раде у разним деловима света. Знак 
Међународне федерације је Црвени крст и Црвени полумесец на белом правоугаонику 
са црвеним ивицама.  
 
Федерација усклађује активности националних друштава, а нарочито је 
активна када треба помоћи жртвама природних несрећа. Она делује више у 
миру, а жртвама рата, нарочито избеглицама, помаже ван подручја на коме 
се ратује. 
    
   Међународни комитет Црвеног крста, Национална друштва Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца и Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца чине међународни Црвени крст ( или: Међународни покрет Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца). 
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Представници међународног комитета, националних друштава, федерације и 
држава које су потписале Женевске конвенције обично се састају сваке четврте године 
на Међународној конференцији Црвеног крста и Црвеног полумесеца.  
 

На овој конференцији доносе се најважније одлуке за Црвени крст. Све те 
организације и њихови односи приказани су на следећој шеми: 
 
 
 

МЕЂУНАРОДНИ КОМИТЕТ 
ЦРВЕНОГ КРСТА 

 
НАЦИОНАЛНА ДРУШТВА 
ЦРВЕНОГ КРСТА И  
ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 

 
МЕЂУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА  
ЦРВЕНОГ КРСТА И  

ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 
 
 

 
МЕЂУНАРОДНА 
ФЕДЕРАЦИЈА ДРУШТВА 
ЦРВЕНОГ КРСТА И 
ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 

ДРЖАВЕ- ПОТПИСНИЦЕ 
ЖЕНЕВСКИХ КОНВЕНЦИЈА 

                                                                                                                                                                                        
       Све организације Црвеног крста – Међународни комитет, Национална 
друштва, Федерација, дужне су да поштују јединствена правила која су 
усвојена на међународној конференцији у Бечу 1965. године. 
       
 
 
ЗНАК ЦРВЕНОГ КРСТА/ ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА / ЦРВЕНОГ КРИСТАЛА 
 

 
Усвајање јединственог знака који би пружао правну заштиту војном санитету, 
добровољним хуманитарним радницима и жртвама оружаних сукоба био је један 
од главних циљева петочланог комитета који се састао 17. фебруара 1863. године 
како би проучио Динанове предлоге. Било је потребно да овај знак буде 
једноставан, препознатљив из даљине , свима познат и исти за све стране у 
сукобу. 
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Августа 1864. у Женеви је одржана дипломатска конференција која је усвојила 
црвени крст на белој подлози – обрнуту комбинацију елемената швајцарске 
заставе. Међутим, током Руско-турског рата који је трајао између 1876. и 1878. 
године Отоманско царство је објавило да ће уместо црвеног крста као свој знак 
користити црвени полумесец , али је пристало да уважава и знак црвеног крста 
који би користила супарничка страна. Персија се такође определила за другачији 
знак: црвеног лава и сунца. Оба знака су прихваћена на дипломатској 
конференцији одржаној 1929. године. Године 1980. Исламска република Иран 
одлучила је да уместо црвеног лава и сунца убудуће користи црвени полумесец. 
 
Знаци црвеног крст и црвеног полумесеца уживају пуну заштиту међународног 
права. На њих се, међутим, понекад гледа као на обележја која имају специфичне 
културне, верске и политичке конотације што угрожава заштиту коју они пружају 
жртвама оружаних сукоба , војним санитетским службама и хуманитарном особљу. 
 
Штавише, све доскора, Национална друштва која нису желела да употребљавају 
ни црвени крст ни црвени полумесец нису могла бити призната као пуноправни 
чланови Покрета. Ово је онемогућавало да Покрет делује универзално – што је 
један од његових основних принципа и најавило је опасност даљег 
неконтролисаног ширења употребе различитих знакова. 
 
Да би превазишао овај проблем дошло се на идеју да се уведе додатни знак који 
би био прихватљив за сва Национална друштва и све државе. Ова идеја, коју је 
Покрет здушно подржао , постала је реалност у децембру 2005. када је на новој 
дипломатској конференцији усвојен црвени кристал као додатни знак 
распознавања уз црвени крст и црвени полумесец. 
 

ДОДАТНИ ЗНАК 
 
 Осмог децембра 2005. све Државе чланице Женевски конвенција из 
1949. усвојиле су такозвани Трећи допунски протокол који је установио 
употребу додатног знака. 
 
ТРЕЋИ ДОПУНСКИ ПРОТОКОЛ 
Признаје додатни знак који: 
 

 нема никакве верске, културне и политичке конотације 
 ужива исти правни статус као црвени крст и црвени полумесец и може се 

користити на исти начин или под истим условима 
 може бити привремено коришћен ( као и црвени крст и црвени полумесец ) 

од стране војних санитетских служби, уместо њихових сопствених обележја, 
када је то потребно у циљу њихове појачане заштите. 

 Може бити коришћен у изузетним околностима како би се олакшао рад 
МКЦК-а, Међународне федерације Друштва Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца ( даље: Међународне федерације ) и Националних друштава. 
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Овај Протокол државама и Националним друштвима пружа већу флексибилност 
приликом употребе знака и омогућава Националним друштвима која нису у 
могућности да користе црвени крст или цревени полумесец да постану 
пуноправни чланови Покрета под условом да задовољавају све остале услове 
за признавање. 
 

ЦРВЕНИ КРИСТАЛ 
- не замењује црвени крст и црвени полумесец 
- проширује избор знакова 
- доприноси универзалности Покрета 
- јача заштитно својство знака 
- пружа већу флексибилност употребе знака 
- ставља тачку на увођење нових знакова 

 
 

УПОТРЕБА ЗНАКА 
Сврха употребе знака је двојака. Знак се користи као: 
 
СРЕДСТВО ЗАШТИТЕ 
У време оружаног сукоба он представља видљиву ознаку заштите коју хуманитарним 
радницима , санитетском особљу , објектима и транспортним средствима пружају 
Женевске конвенције и њихови Допунски протоколи. У оваквим случајевима знак треба 
да буде што већи и без икаквих других пропратних информација. 
 
СРЕДСТВО ЗА ИНДИКАЦИЈУ 
 
Знак овде указује на ( индикује ) повезаност лица или објеката с Покретом.У тим 
случајевима знак треба да садржи и пропратне информације ( на пример, назив или 
скраћеницу Националног друштва ).Он мора бити малих димензија и не сме се 
стављати на траке око руку или кровове зграда како би се избегла свака могућност 
замене са знаком који се употребљава у циљу заштите. 
 
ЗАШТИТНА УПОТРЕБА ЗНАКА 
 
Ко има право да користи знак ? 
 
У време оружаног сукоба 

 санитетске службе и верско особље оружаних снага 
 санитетско особље , јединице и транспортна средства Националних друштава 

када су ова стављана на располагање санитетским службама оружаниох снага и 
подлежу војним законима и прописима. 

 Уз изричито одобрење владе и под њеном контролом: цивилне болнице , све 
цивилне медицинске јединице и друга добровољна друштва за помоћ, као и 
медицинске устонове, њихово особље и цивилна медицинска транспортна  
средства одређена за лечење и транспорт рањеника , болесника и 
бродоломника. 
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У време мира 
 

 санитетске службе и верско особље оружаних снага 
 медицински објекти и транспортна средства Националних друштава спремна да у 

том својству делују у случају избијања оружаног сукоба и уз сагласност власти. 
 

МКЦК и Међународна федерација могу користити знак без икаквих ограничења и у 
свако доба ( како у време мира , тако и у време оружаног сукоба ). 

 
Сва три знака могу се користити као заштитна средствa 

 
Трећи протокол прецизира да, у циљу појачане заштите , санитетске службе и верско 
особље оружаних снага једне државе могу да, без штетних последица по њихова 
постојећа обележја , привремено користе било који од признатих знакова. 
 
МКЦК , Међународна федерација и њихово прописно овлашћено особље задржавају 
своја постојећа имена и обележја. У изузетним околностима , међутим, као и у циљу 
олакшавања њиховог рада , и они могу користити црвени кристал. 

 
ИНДИКАТИВНА УПОТРЕБА ЗНАКА 

Ко има право да користи знак ? 
 

У време оружаног сукоба 
 Национална друштва 
 Међународна федерација 
 МКЦК 

 
У време мира 

 органи, лица и објекти повезани са неком од компонената Покрета: 
Националним друштвима, МКЦК-ом, Међународном федерацијом 

 амбулатна возила и станице прве помоћи којима је ексклузивно поверен задатак 
да пружају бесплатну негу рањенима и болеснима , у виду ванредне мере која је 
у сагласности са националним законодавством и по изричитом овлашћењу 
Националног друштва. 

 
У складу са националним законодавством , Национална друштва могу да користе један 
од ових знакова , како на домаћој , тако и на страној територији. 
Национално друштво које користи знак црвеног крста или црвеног полумесеца као свој 
знак распознавања може, у индикативне сврхе и у изузетним околностима , да 
привремено користи црвени кристал како би себи олакшало рад, како на домаћој, тако 
и на страној територији. 
Национална друштва која као свој знак за распознавање одлуче да усвоје црвени 
кристал, могу унутар њега да ставе било који признат знак или њихову комбинацију. У 
њега такође могу да инкорпорирају и неки други знак за распознавање који је већ био 
у активној употреби и пријављен МКЦК-у и другим државама чланицама Женевских 
конвенција пре усвајања Трећег протокола. 
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ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАКА 

 
Свака злоупотреба знака може да умањи његову заштитну вредност и да 
подрије ефикасност хуманитарне акције. 
 
ОПОНАШАЊЕ 
Употреба знака која, због сличности облика или боје , може довести до забуне са неким 
од наведених званичних знакова. 

 
УЗУРПАЦИЈА 
Свака употреба знака за распознавање која није у сагласности са важећим правилима 
међународног хуманитарног права. Употреба званичног знака од стране неовлашћених 
појединаца или тела ( комерцијална предузећа , апотекарске установе, приватне 
лекарске праксе, невладине организације, приватна лица итд. ) или у сврхе које нису у 
сагласности са Основним принципима Покрета. 

 
ТЕШКЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ( ПЕРФИДИЈА ) 
Употреба званичног знака за распознавање у време рата у циљу заштите бораца или 
ратне опреме , а са циљем да се противник доведе у заблуду. Уколико доведе до смрти 
или тешких повреда појединаца , овакав вид злоупотребе знака сматра се ратним 
злочином 

 
Како би се обезбедило универзално поштовање и заштита знака , свака држава 
чланица Женевских конвенција из 1949. г. Дужна је да у свом националном 
законодавству регулише употребу знака и да спречи и санкционише његову 
неовлашћену употребу, како у време оружаног сукоба , тако и у време мира. 
Спречавање и сузбијање злоупотребе знака не може се постићи само усвајањем 
законске регулативе и казнених одредби. Националне власти такође морају да 
информишу јавност , привреду и здравство о правилном коришћењу званичног знака. 

 
Уз то, Национална друштва сарађују и са јавним властима како би се осигурала 
правилна употреба знака. 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА       

 Основно Принципи Црвеног крста, којих има седам , изражавају јединство мишљења и 
представљају специфичне смернице за спровођење активности Покрета . Усвојени су 
1965. године на 20-тој Међународној конференцији Црвеног крста , у Бечу. То су : 
хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, 
јединство и универзалност. Основни Принципи су сажета идеологија Црвеног крста. 
Најважнији основни принцип Црвеног крста је хуманост. 
  
     ХУМАНОСТ 
 
Међународни покрет Црвеног крста и Црвемног полумесеца , рођен у жељи да без 
дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, уи свом међународном и 
националном виду настоји да спречи и ублажи људску патњу у свим приликама. Његов 
је циљ да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он 
унапређује узајамно разумевање , пријатељство , сарадњу и трајни мир међу свим 
народима. 
 
     НЕПРИСТРАСНОСТ 
Он не прави никакву разлику према народности, вертским убеђењима , класи или 
политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдања појединаца, руковођен само 
њиховим потребама дајући првенство њиховим случајевима несрећа. 
 
     НЕУТРАЛНОСТ 
 
Да би очувао поверење свих , покрет се не опредељује у непријатељствима и не 
ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке 
природе. 
     НЕЗАВИСНОСТ 
 
Покрет је независан. Национална друштва , као помоћни органи хуманитарних служби 
својих влада и подвргнута законима у својим земљама, морају увек да сачувају своју 
аутономију која ће им омогућитида у свако доба делује у складу са принципима 
Покрета. 
     ДОБРОВОЉНОСТ 
То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жеља за добитком. 
 
     ЈЕДИНСТВО 
 
У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног 
полумесеца. Оно мора бити доступно свима. Оно мора спроводити своју хуманитарну 
делатност на целој територији. 
 
     УНИВЕРЗАЛНОСТ 
 
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају 
једнак статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је светски. 
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ХУМАНОСТ 

 

 
- Посебно је значајан први Принцип – Принцип хуманости, који је основни принцип и 
основа или камен темељац рада Црвеног крста , јер је Црвени крст настао на бојном 
пољу , из жеље да се без дискриминације и без икаквог интереса и користољубивости 
помогне људима , који страдају. Првобитно су то били рањеници – рањени борци на 
бојном пољу , а касније је било све више цивила којима је требало помоћи. Принцип 
хуманости је уско повезан са целокупним радом Црвеног крста и људима који му 
припадају  у било ком облику, било да су волонтери или професионалци , јер у 
Црвеном крсту та разлика не сме ни да постоји. 
 
Црвени крст је настао у жељи да помогне онима који су у невољи , и људи који раде у 
њему, дужни су да ублажавају људску патњу у свим ситуацијама , без обзира на 
националну припадност или било коју другу категорију , него само имајући у виду 
степен страдања и патње људи , који су угрожени. Црвени крст тако унапређује 
узајамно разумевање и поштовање људске личности , развија пријатељство , 
солидарност и сарадњу међу људима и на тај начин , индиректно доприноси очувању 
мира или успостављању мира у свету. 
 
 

НЕПРИСТРАСНОСТ 
 

 
 
Црвени крст у свом раду не прави никакву разлику међу људима који страдају и којима 
треба помоћи, било да су у питању елементарне непогоде или ратне страхоте. Које су 
они вере, националности, расе и којих политичких убеђења , није битно , једино је 
важно у којој мери је неко угрожен и коме треба по том критеријуму прво притећи у 
помоћ. 
Ако је хуманост основни циљ Црвеног крста, онда је непристрасност његов идеал. 
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НЕУТРАЛНОСТ 

 

 
Принцип неутралности је такође врло значајан за рад Црвеног крста. Поверење свих је 
услов за деловање Међународног покрета, поготову у оружаном сукобу. 
Да би Међународни покрет очувао то поверење, он мора да буде у потпуности 
неутралан. То значи да се Међународни покрет , односно његови саставни делови , као 
ни поједини њихови припадници ни под којим условима не могу упуштати у 
разматрања и расправе које су политичке , идеолошке , верске и сличне природе. 
Међународни покрет је увек и у свакој ситуацији неутралан . Једино није неутралан 
према жртвама- Међународни покрет је увек на страни жртава. 
 
 
 

НЕЗАВИСНОСТ 
 

 
Грађани широм наше земље , као и бивше Југославије показивали су неограничено 
поверење у Црвени крст и од њега много очекивали, често је Црвени крст морао да 
буде свемоћан и да чини понекад и оно , што превазилази његове компентенције и 
функцију . 
Црвени крст је помоћна снага органа власти , заправо, у првом реду здравствених и 
социјалних служби. Он обавља посао који те професионалне службе не могу да обаве , 
јер Црвени крст има широку мрежу организација и добровољних сарадника , или посао 
који му повере органи власти, јер сматрају да ће га најбоље урадити. 
С друге стране Црвени крст треба да сачува своју независност , боље речено 
аутономију у односу на органе власти и државу, која мора да схвати значај и улогу 
једне такве организације као што је Црвени крст, посебно у специфичним и сложеним 
ситуацијама , и да му остави слободу деловања . У структурама Црвеног крста треба да 
буду такве снажне и независне личности , које неће у свој свакодневни рад и 
спровођење програма Црвеног крста уносити никакве контонације политичког или 
неког другог карактера, које би могле да окрње углед Црвеног крста. Црвени крст 
треба да продре до најудаљенијих кутова, до људи , без обзира ког су степена 
образовања , које су националне припадности или ког су узраста. За такву независност 
Црвени крст мора стварно да се бори , не само речима, него и делом. 
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ДОБРОВОЉНОСТ 

 
У самој идеји Међународног покрета је добровољност. Анри Динан је почео да пружа 
помоћ код Солферина добровољно , без очекивања награде. Његови предлози за 
формирање националних друштава су подразумевали да то буду друштва заснована на 
добровољном раду. У целом току развоја , рад волонтера је основна покретачка снага у 
свим активностима Црвеног крста. 
Добровољност значи да нико ко своје време и рад посвећује Црвеном крсту / Црвеном 
полумесецу не може очекивати награду за свој рад нити било какав профит. Једини 
мотив за рад је убеђење да се ради користан посао , за рачун угрожених људи. 
Међутим, волонтер не значи аматер. Напротив, национално друштво треба да 
мотивише и регрутује за своје активности, колико год је то могуће, врхунске 
професионалце у појединим областима:лекаре и друге здравствене раднике, социјалне 
раднике , и др. Људи који располажу врхунским знањем у својим областима су 
гаранција да ће службе које национално друштво обезбеђује за своје кориснике бити 
на врхунском нивоу. Активности на врхунском професионалном нивоу чине национално 
друштво поузданим партнером, корисницима услуга пружају сигурност, подижу углед 
националног друштва и мотивишу нове волонтере да се придруже Црвеном крсту. 
 

ЈЕДИНСТВО 

           
Принцип јединства подразумева да у једној међународно признатој држави може да 
постоји и делује само једно национално друштво Црвеног крста или Црвеног 
полумесеца. То друштво мора да призна лигитимна влада  те земље као добровољно, 
независно друштво за помоћ. 
Национално друштво мора да буде отворено за све без икакве дискриминације по 
основу нације , вере, политичких убеђења. То значи да сви имају приступ за вршење 
служби у том друштву и да у органима тог друштва треба да буду заступљени 
представници свих друштвених група, колико год је то могуће равноправно. 
То друштво мора да делује на подручју целе државе и да задовољава различите 
хуманитарне потребе, такође без било какве дискриминације по основу пола , расе, 
вере, политичких убеђења. Једини критеријуми за задовољавање потреба треба да 
буду њихове потребе и могућности којима друштво располаже, 
Национално друштво треба да има на челу један централни орган који је компетентан 
да представља национално друштво, у односима са дргим саставним деловима 
Међународног покрета. Тај централни орган треба да буде овлашћен да доноси одлуке 
које су обавезне за друштво као целину. 
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УНИВЕРЗАЛНОСТ 
 

 
Међународни покрет је светски покрет , универзалног карактера. То значи да он тежи 
да се прошири на цео свет , да обухвати све људе и све државе. При свему томе , он 
жели да остане јединствени покрет, руковођен истим принципима, истом доктрином. 
У тако универзалном светском покрету , сва национална друштва имају једнак положај 
и једнака права. Национална друштва су обавезна да у Међународном покрету сарађују 
на принципу солидарности; да доприносе пружању помоћи оним националним 
друштвима која не могу сама да изађу на крај са тешкоћама у задовољавању потреба 
изазуваних несрећом. То, такође , значи да национална друштва која делују у 
државама које су погођене несрећом таквих размера да сама не могу да задовоље све 
потребе имају право да очекују да им, по истом принципу солидарности , буде 
обезбеђена одговарајућа помоћ. 
      
ИЗ СВЕГА ШТО СМО ДО САДА НАУЧИЛИ ВИДИ СЕ ДА ЈЕ АНРИ ДИНАН ЗАДУЖИО 

ЧОВЕЧАНСТВО КРУПНИМ ДЕЛИМА . КАКО МУ СЕ СВЕТ ОДУЖУЈЕ ЗА ТО  

 

 Појединцима и организацијама који су учинили највеће услуге човечанству у очувању 
мира додељује се Нобелова награда за мир. Први ју је у свету добио Анри Динан, 
1901. године. 
Дан његовог рођења, 8. мај, узет је као Светски дан Црвеног крста и обележава се 
скоро у целом свету. Седмица у коју пада тај дан зове се Недеља Црвеног крста и 
обележава се од     8 – 15 маја.  Када је Динан навршио 80 година живота Српско 
друштво Црвеног крста га је одликовало својом медаљом Црвеног крста. 
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II  ЦРВЕНИ КРСТ У НАШОЈ ЗЕМЉИ 
 

1. Црвени крст на нашем тлу – оснивање  

др Владан Ђорђевић 
 

       За оснивање Друштва Црвеног крста у Кнежевини Србији значајна су два јавна 
предавања тада младог и веома агилног доктора медицине Владана Ђорђевића, 
одржана 14. и 20. јануара 1876. у Београду, о хуманитарној улози Црвеног крста у 
свету и потреби да се и у Србији организује помоћ рањеницима и болесницима у рату 
на тој основи. 
 
             Др. Владан Ђорђевић, рођен је у Београду 21. новембра 1844. године 
а умро 31. августа 1930. године у Бечу. Промовисан за доктора медицине  у Бечу, 
постављен за војног лекара. Као образован човек спадао је међу најпознатије 
интелектуалце тога доба. Био је покретач Уједињене омладине српске,  основао је 
Српско лекарско друштво. У животу је обављао различите послове: био је председник 
београдске општине, министар у влади, посланик (представник) Србије у Грчкој и 
Турској, председник Министарског савета, а бавио се и књижевношћу, па је поред 
осталог написао и две књиге о Црвеном крсту,''Црвени крст на белој застави'' 
1876. године и ''Срце и душа Европе'' 1927. године. 
 
У неколико ратова које је водила Србија ( српско-турски ратови 1876-1878, српско-
бугарски рат 1885, балкански ратови 1912-1913, први светски рат 1914-1918 .) Црвени 
крст је био веома активан и углавном бринуо о рањеним и болесним војницима.  
 
Из историје ових ратова наводимо неколико примера који заслужују вашу 
пажњу: 
 
а) У српско-бугарском рату Српско друштво Црвеног крста успело је да проведе кроз 
српске предстраже до бугарског Црвеног крста транспорте разних потребштина која су 
остала европска друштва наменила бугарским рањеницима. Српско друштво је са 
бугарским друштвом разменило податке о рањеним и заробљеним војним лицима. 

 
б) У српско-турским ратовима (1876-1878) чланови Српског друштва Црвеног крста су 
се херојски држали. Турска коњица је заробила једну српску пољску болницу пуну 
рањеника са којима је остао представник Црвеног крста учитељ Лука Поповић. Он није 
хтео да се повуче и остави рањенике већ је вршио до краја своју дужност. Турски 
војници су убили и њега и све рањенике. 
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ц) Српска војска је 1914. године водила исцрпљујуће битке против аустроугарске 
војске, показала неизмерно јунаштво и извојевала више победа. А онда су, 
1915.године, наступили тешки дани. Земља је осиромашила , а њом је харала болест 
пегавац која се брзо ширила. На све стране су се видели црни барјаци. Србима су онда 
притекли у помоћ британски лекари и медицинске сестре. Оне су лечиле и неговале 
болесне и рањене српске војнике и при том се и саме заразиле пегавцем и положиле 
своје животе. 
 
Ево и примера једног објективног, непристрасног, сведочења о ратним злочинима. 
 
 У првом светском рату (1914-1918) вођеном на тлу Србије, аустроугарски војници су 
чинили масовна и страшна зверства. Одмах по упаду у Србију они су сатирали све живо 
јужно од Саве и источно од Дрине. Влада Србије позвала је др. Арчибалда Рајса 
швајцарског грађанина и истакнутог криминолога, да дође у Србију, истражи злочине 
над српским народом и истину саопшти свету. Он се одазвао позиву, дошао је, снимио 
је и описао многе призоре свирепости и о томе написао књигу ''Аустроугарска 
зверства''. О  ономе  што је видео, снимио и  забележио  у ратом захваћеној Србији, 
држао је предавања по Европи. У снимању, писању и предавањима испољио је велико 
људско поштење и саопштавао је само истину. Заволео је Србе и постао њихов велики 
пријатељ. Умро је после Првог светског рата у Београду. На његовом споменику у 
Топчидеру пише ''војник права и правде''. Срце му је, на његов захтев, сахрањено на 
Кајмакчалану, међу костима ''дивних српских сељака'' како је волео да назива српске 
ратаре.Према песнику Војиславу Илићу Рајс је Србији подарио « снове и младост , и 
живот цео. « 
        
 

Црвени крст на нашем тлу после 1918. године 
 
 
По завршетку првог светског рата ( 1818) створена је Југославија ( која се у почетку 
звала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца ). Друштво Црвеног крста Југославије 
основано је 1921.године . Оно је пружало помоћ у отклањању последица рата и 
природних непогода , обучавало становништво за пружање прве помоћи , пружало 
материјалну помоћ сиромашнима , бринуло о чувању и унапређивању здравља 
становништва , нарочито деце. 
 Када је у априлском рату 1941. године капитулирала Југославија , дошло је до 
расула њеног Црвеног крста. Српски Црвени крст је ипак настојао да обавља основне 
дужности у духу Женевске конвенције. Пружио је помоћ настрадалима у експлозији у 
Смедереву, покушао је да људима који су избегли у Србију из других делова 
некадашње Југославије обезбеди смештај и исхрану, прикупљао податке о нашим 
заробљеницима у Немачкој и другим окупаторским земљама и слао им пакете. 
Окупатор је ометао његово деловање. 
 У току борби против окупатора вођених 1941. до 1945. године многи болничари и 
болничарке су добровољно пружали помоћ рањеним и болесним борцима , неговали их 
и бринули о њима. При крају рата ( 1944 ) обновљен је Југословенски Црвени крст. 
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Обновљени Југословенски Црвени крст бавио се бројним активностима: здравственим 
васпитањем становништва, нарочито младих , пружањем материјалне помоћи људима 
којима је таква помоћ потребна, развијањем међународног пријатељства и 
разумевања. 
 Црвени крст Савезне Републике Југославије наставља традицију Црвеног крста 
некадашње Југославије. Поред осталог што чини он пружа помоћ жртвама рата који је 
вођен у појединим деловима некадашње Југославије. 

После Другог Светског рата одлука о обнављању рада Црвеног крста 
донета је 13.маја 1944. године у Дрвару од стране Националног комитета 
ослобођене Југославије, а на територији Србије, јуна месеца 1944. године у 
месту Кљајићу код Лебана. 
На првој Скупштини Црвеног крста Србије ( после Другог Светског рата ) која 
је одржана 02.септембра 1945. године у Београду, за председника Главног 
одбора Црвеног крста Србије изабран је Криста Ђорђевић. Дечије 
одмаралиште Црвеног крста у Баошићу носи име Кристе Ђорђевића. 
Након распада претходне Југославије, Међународни комитет ЦК је 1993. 
године потврдио међународно признање и континуитет нашем националном 
друштву 

 
Име нашег националног друштва је Црвени крст Србије , са седиштем у 

Београду, ул. Симина 19.  
 
 

Главне активности нашег националног друштва су: 
- Дифузија 
- Социјална делатност 
-Хуманитарна помоћ 
-Здравство 
-Припрема за несреће и деловање у несрећама 
- Служба тражења 
- Подмладак и омладина 
- Међународна сарадња 
- Информисање 
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ДИФУЗИЈА 

 

 Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког 
националног друштва , утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца, као и статутом националног друштва. 
 Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, 
Основним принципима Међународног покрета , и другим хуманитарним вредностима 
које заступа Међународни покрет.  
 Програм дифузије се спроводи за различите циљне групе: припаднике Црвеног 
крста , младе, здравствено особље просветне раднике, медије, општу јавност, војску, 
полицију итд. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, 
радионице, предавања , округле столове, дискусије, иступања у медијима... 
 Посебно треба поменути посебне активности, намењене промоцији међународног 
хуманитарног права , као што је организовање такмичења за студенте правних 
факултета, факултета политичких наука , војне и полицијске академије. Такође 
остварује се и међународна сарадња са другим националним друштвима. Примери су 
реализација програма « Промоција хуманитарних вредности- дифузија» и посебан 
програм Истраживање хуманитарног права, намењен ученицима завршних разреда 
основних школа и средњих школа, Такође, један од приоритетних циљева је ширење 
знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца( црвеном крсту, црвеном полумесецу и црвеном кристалу. 
  
 

 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Поштујући основни циљ организације – Помоћ људима у невољи активност 
организације Црвеног крста у области социјалне делатности усмерена је на следеће 
задатке: 
- бригу о деци 
- пружање помоћи домаћем социјално угроженом становништву 
- редовне акције и програмски задаци 
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Брига о деци 
 

 
 

У циљу побољшања услова живота деце , Црвени крст организује опоравак деце из 
социјално угрожених породица , породица у којима је током ратних збивања страдао 
један од родитеља , деце из избегличких и расељених породица са Косова и Метохије. 
Опоравак деце се организује : 
- у одмаралиштима Црвеног крста 
- у грчким породицама 
Општи критеријуми за одабир деце за опоравак у организацији Црвеног крста су: 
- узраст од 7 до 13 година 
- да дете до сада није користило овакву врсту помоћи 
- да породица нема могућност да о свом трошку упути дете на опоравак. 
 

Помоћ домаћем социјално угроженом становништву 

 
Црвени крст Србије , кроз мрежу локалних организација , анимира предузећа и грађане 
да у оквиру својих могућности помогну најсиромашније грађане у својој средини. 
Црвени крст кроз програм народних кухиња припрема и дистрибуира по један топли 
оброк дневно за најсиромашније грађане. 
 
Редовне акције 
 
Акција « Један Пакетић пуно љубави « која се реализује 15 година . Црвени крст 
припрема пакетиће и деле се деци погинулих, киднапованих и нестали. Пакетић 
садрже слаткише, средства за хигијену, играчке. 
У жељи да се прикључи у борби против « беле куге « Црвени крст организује акцију « 
Пакет за новорођену бебу». У овој акцији се свим бебама рођеним у Недељи Црвеног 
крста  од 8.до 15.маја поклањају пакети приликом изласка из породилишта. а пакет 
обично садржи основне потребе за бебу, хигијенски пакет за мајку и честитку која се 
пакује у кесе са ознаком акције. 
Организују се и акције: - Солидарност на делу 
- За сунчану јесен живота – акција намењена старим лицима 
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
Црвени крст ради на остваривању хуманитарних циљева и задатака за очување и 
унапређење здравља људи и здравствене културе становништва, које реализује кроз 
следеће програме: 
 

Здрави стилови живота 
 
 

Црвени крст сваке године организује обележавање 24. марта , Светског дана борбе 
против туберкулозе, као и 7. априла, Светског дана здравља. Углавном се ове 
активности спроводе путем уличних акција дистрибуције промотивног материјала, 
трибинама са одређеним циљним групама , гостовањима у медијима и конференцијама 
за штампу. 
 

Контрола туберкулозе 
 

 
Црвени крст у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије  учествује у 
активном проналажењу оболелих међу две категорије грађана- избеглицама у 
колективним центрима и људима у нехигијенским насељима, махом Ромима врши 
дистрибуцију пакета свој тестираној деци, у ромским насељима која имају испод 14 
година  и свим породицама у колективним центрима  и болесницима који више нису 
инфективни и то према утврђеној динамици. 
 
 

Добровољно давалаштво крви 
 

 
 

Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст Србије у оквиру 
својих јавних овлашћења врши популарисање добровољног давалаштва крви , и у 
сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви учествује у 
организовању добровољног давања крви. 
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Прва помоћ  
 

 

 
 
Једна од основних делатности организације Црвеног крста , од њеног оснивања до 
данас , јесу активности у области прве помоћи, што подразумева едукацију 
становништва из прве помоћи, организовање такмичења екипа прве помоћи подмлатка 
и омладине од општинског до Савезног нивоа, и организовање и учешће у другим 
активностима које имају за циљ подизање здравственог нивоа становништва. 
Оспособљавање ученика за пружање прве помоћи ( обука из прве помоћи, 
такмичењима, екскурзијама, излетима…, учешће на општинским, регионалним или 
Европским такмичењима екипа прве помоћи које организује Црвени крст). Екипа прве 
помоћи броји 6 чланова. 

 

 

 
Све активности из области прве помоћи се спроводе у складу са најновијих 

доктринама која се примењује у земљама Европске уније.То се посебно односи на 
систем и садржај обуке из прве помоћи. Обучени инструктори и пртедавачи Црвеног 
крста пружају полазницима семинара врхунска знања и вештине, и успешно положен 
завршни испит који се полаже на крају сваке обуке пружа гаранцију сваком полазнику 
да је едукован да пружи прву помоћ ономе коме је она неопходна до доласка Хитне 
медицинске помоћи и смештаја унесрећеног у здравствену установу. 
 Млади чланови екипа прве помоћи редовно учествују као додатно санитетско 
обезбеђење на великим манифестацијама , спортским и културним приредбама . 
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ПРИПРЕМА ЗА НЕСРЕЋЕ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Црвени крст је водећа 
Организација надлежна за обуку најшире популације у указивању прве помоћи, неге 
повређених и оболелих, у мотивисању грађана за добровољно давалаштво крви и 
спровођење послова Службе тражења . У последњих неколико година оспособљено је 
доста  инструктора, предавача прве помоћи, инструктора кућне неге повређених и 
оболелих, предавача Службе тражења , многобројни тимови за психо-социјалну 
подршку,  волонтера за помоћ на планинама,  спасилаца на води идр. 
 

 
Несреће можемо сврстати као: 

1. Природне несреће ( земљотреси, поплаве и бујице , олујни ветрови , пожари, 
одрони, снежне падавине и др. ) 

2. Саобраћајне несреће већих размера 
3. Техничко технолошке несреће ( хаварије и експлозије ) 
4. Ратна разарања и друге кризне ситуације ( у земљи, суседним земљама, 

миграције већих размера ) 
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ЗА МЛАДОСТ ЦРВЕНОГ КРСТА 

    ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

Секције Подмлатка Црвеног крста први пут се  формирају у Канади и Аустралији 
1921године, а код нас Подмладак ЦК организовано ради од 1923. године. 
Чланови Подмлатка су узраста од 7 до 14 година, а  чланови Омладине 
од 15 до 27 година старости. 
Програми активности Подмлатка Црвеног крста заснивају се на постојећем 
програму васпитно-образовног рада у основној школи, а програми омладине 
заснивају се на раду ОТЈ ( Окружних теренских јединица ) или Клубова младих. 
 
Основни циљеви и задаци Подмлатка Црвеног крста су :  

- подизање нивоа здравствене културе и оспособљавање ученика за 
чување и унапређење свога здравља и здравља своје околине; 

- неговање смисла за међусобну помоћ у духу хуманизма и солидарности , 
пружање свих врста помоћи онима којима је та помоћ потребна ; 

- упознавање ученика са задацима Црвеног крста на ублажаванју 
последица у ванредним ситуацијама  и њихова припрема за реализацију 
тих задатака; 

- развијање пријатељства и разумевања међу младима свих народа света. 
 

Ове циљеве организација Подмлатка Црвеног крста у основној школи 
остварује преко садржаја из области личне хигијене, уређења и унапређења 
школске средине и месне заједнице, прве помоћи, спровођењем акција 
солидарности, пружањем социјалних помоћи и укључивањем у Традиционалне 
акције Црвеног крста (7. април - Светски дан здравља, 8-15.мај - Недеља 
Црвеног крста , 8. мај- Светски дан Црвеног крста, 14.јун- Светски Дан 
добровољних давалаца крви, Такмичења у прузању прве помоћи, 
»Трка за срећније детињство»,11.септембар-Светски дан прве помоћи, 
»За сунчану јесен живота» , 14-21.септембар «Недеља Солидарности» 
, 1.децембар- Светски дан борбе против СИДЕ , «Један пакетић- много 
љубави», «Друг другу», Дан борбе против пушења, 24.март - Светски 
дан борбе против ТБЦ-а, 11.мај - Национални  дан добровољних 
даваоца крви...) : 
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1. Трка «За срећније детињство» је најмасовнија и најшире прихваћена 
рекреативно-хуманитарна активност Црвеног крста усмерена ка 
остварењу трајног циља – непрекидном подмлађивању и омасовљењу 
чланства и волонтера.Масовним учешћем у трци деца и млади показују 
опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманим 
вредностима.Трка се организује у октобру у свим градовима истовремено 
а средства прикупљена од продаје учесничких бројева намењена су 
побољшању социјално материјалног положаја угрожених категорија 
деце, што је и основни циљ организовања акције. 

 
2. Акција «Безбедност деце у саобраћају» има за циљну групу ђаке 

нижих разреда основне школе, првенствено ученике првих разреда. Циљ 
ове активности је промовисање адекватног понашања свих учесника у 
саобраћају и тиме смањење броја повређених и страдалих особа. Акција 
се спроводи у току септембра у сарадњи са школама, МУП-ом, ауто 
кућама, медијима и сл. 

 

 
3. Дан борбе против ХИВ-а 01.децембар,сваке године Црвени крст 

обележава са својим младим волонтерима у склопу превентивних 
здравствених активности пошто је здравље и брига о људима један од 
приоритета у раду Црвеног крста. У зависности од потребе и могућности, 
организују се тога дана трибине, здраве журке, дистрибуција 
промотивног материјала, конкурс ликовних и литерарних радова на ХИВ-
а, едукација деце у школама . 

 
4. Недеља Црвеног крста од 8 до 15.маја и 8.мај- Светски дан Црвеног 

крста, сваке године се обележава у свим организацијама Црвеног крста 
уз богато присуство сарадника, волонтера и медија. Ради омасовљења 
чланства организације пласирају се у јавност информације о раду и 
постигнутим резултатима Црвеног крста. У току Недеље Црвеног крста 
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уручују се признања најзаслужнијим сарадницима и даваоцима крви, 
реализује акција «Пакет за новорођену бебу», конкурс «Крв живот значи»  

 
 

5. Акција «Недеља солидарности» се реализује сваке године од 14. до 
21. У току ове недеље организовано се прикупљају средства од продатих 
аутобуских и возних карата, улазница од културних и спортских 
манифестација.Прикупљена средства су намењена помоћи најугроженијим 
категоријама становништва.   

 
У оквиру остваривања програма здравствено васпитних активности организују 
се : 

- предавања из области хигијене и здравља; 
- активи ученика који брину о хигијени у школи (лична хигијена, хигијена 

школских просторија и дворишта , хигијена кухиње, подела хране и пона- 
шање ученика при јелу); 

- практичне акције за унапређење школске средине; 
 
Социјалне активности у организацији Подмлатка Црвеног крста остварују се : 

- организовањем акција солидарности «Друг другу», « Дан борбе 
против глади « 

- пружањем помоћи старима  
- учешће у акцијама Црвеног крста кроз продају маркица, значака, дељење 

пропагандног материјала,учешће  на наградним ликовно/литералним 
конкурсима, припремање изложби радова и пригодних свечаности , 
прикупљање помоћи за настрадало становништво и сл.  
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

 
Основни циљ Службе тражења је 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 идр.  
Служба тражења пружа грађанима могућност да: 
1. траже и добију све податке и информације о боравку у логорима за време II 

светског рата  из документације Црвеног крста Србије 
2. Траже лица, у земљи и иностранству , чији нестанак није везан или је последица 

ратног сукоба  у земљи и окружењу хуманитарна тражења несталих лица . 
3. Покрећу тражење са својим сродницима који се воде као нестали, а везано за 

сукоб у бившој Југославији. 
4. Шаљу и примају породичне поруке са и на територије Косова и Метохије , где не 

постоји редован поштански саобраћај. 
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КАЛЕНДАР ТРАДИЦИОНАЛНИХ АКТИВНОСТИ 
ЦРВЕНОГ КРСТА 

 
 

 
 
МАРТ 
 
24.март Светски дан борбе против туберкулозе 
 
АПРИЛ 
7.април  Светски дан здравља 

Општинска такмичења у пружању прве помоћи 
МАЈ 
 
8. мај   Светски дан Црвеног крста  
8.-15.мај:   Недеља Црвеног крста, « Пакет за новорођену бебу « 
11.мај:  Национални дан Добровољних давалаца крви 
31.мај:  Светски дан без цигарета 
 
ЈУН 
 
14. јун  Светски дан добровољних давалаца крви 
 
СЕПТЕМБАР 

Међурегионално такмичење у пружању прве помоћи 
11. септембра: Светски дан прве помоћи 
14.-21.септембар:  Недеља солидарности 
   Безбедност деце у саобраћају 
 
ОКТОБАР: 

Месец посвећен старима- « Сунчана јесен живота « 
1. октобар:  Светски дан старих 
16.октобар:   Светски дан хране 
17. октобар  Међународни дан борбе против сиромаштва 
 
НОВЕМБАР 
 

Месец борбе против болести зависности 
ДЕЦЕМБАР 
 

1. децембар:  Светски дан борбе против АИДС-а 
5. децембар:   Светски дан волонтера 
20.децембар: Сведски дан људске солидарности 

   Један пакетић- много љубави 
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ПОЗИВ ДОБРИМ ЉУДИМА 
 

/текст Душан Радовић/ 

 

 
* БУДИТЕ ДОБРИ.  ДОБРОТА ЈЕ ВЕЛИКО ЗДРАВЉЕ 
 
*  ДОБРОТА ЧИНИ ЉУДЕ СРЕЋНИМ И СПОКОЈНИЈИМ 
 
* ЧОВЕК КОЈИ НИЈЕ ДОБАР, НЕ МОЖЕ БИТИ ЗДРАВ ЧОВЕК 
 
* ТОЛИКО НАС ИМА И ТОЛИКО ИМАМО ДА НИКО НЕ СМЕ ОСТАТИ САМ 
   И БЕСПОМОЋАН 
 
* ПРЕЂИМО СА ЛЕПИХ РЕЧИ НА ХУМАНА ДЕЛА 
 
* УЧИНИМО ОНО ШТО МИСЛИМО И ГОВОРИМО 
 
* ПОМОЗИМО ОСТАРЕЛИМ И НЕМОЋНИМ ЛИЦИМА 
 
*СТАРОСТ ЈЕ КАЗНА НА КОЈУ СМО МИ ОСУДИЛИ ОСТАРЕЛЕ ЉУДЕ  
  АКО ИМ НЕ ПОМАЖЕМО 
 
*НЕМОЈМО БИТИ СЕБИЧНИ. У СВЕМУ ШТО ПОСЕДУЈЕМО 
  ИМА МНОГО ТУЂЕ МУКЕ И ТУЂЕГ РАДА  
 
*ШТО ВИШЕ ИМАМО СВЕ СМО ВИШЕ ДУЖНИ 
 
*ОНИ КОЈИ ИМАЈУ И МОГУ НЕ МОГУ БИТИ СПОКОЈНИ 
 СВЕ ДОК ИМА ОНИХ КОЈИ НЕМАЈУ И НЕМОГУ 
 
* МИ ТРОШИМО ОНО У ШТА СУ УЛОЖИЛИ СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ И МЛАДОСТ 
 ОНИ КОЈИ СУ ДАНАС СТАРИ И НЕМОЋНИ 
 
*МЛАДОСТ И ЗДРАВЉЕ НЕМАЈУ ЦЕНЕ 
 
*МЛАДИ И ЗДРАВИ БОГАТАШИ! ПОМОЗИТЕ ОНИМА КОЈИ СУ ОСТАЛИ  
 И БЕЗ МЛАДОСТИ И БЕЗ ЗДРАВЉА 
 
*НАШЕ МАЛО МОЖЕ БИТИ МНОГО ЗА ОНЕ КОЈИ НЕМАЈУ НИМАЛО 
 
*ОСТАРИЛИ СУ И ОНЕМОЋАЛИ МНОГИ ДОБРИ И ПЛЕМЕНИТИ ЉУДИ 
 ТРАЖЕ СЕ МЕЂУ НАМА НАСЛЕДНИЦИ ЊИХОВЕ ХУМАНОСТИ 
 
*ПОМАЖУЋИ ДРУГИМА СТИЧЕМО МОРАЛНО ПРАВО НА ТУЂУ ПОМОЋ 
*ЗАКУЦАЈТЕ ПОНЕКАД НА ТУЂА ВРАТА 
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 НЕ ДА ТРАЖИТЕ ВЕЋ ДА ПОНУДИТЕ ПОМОЋ 
 
*ТО ЈЕ ПАРАДОКС ЖИВОТА У ВЕЛИКОМ ГРАДУ: 
 ШТО НАС ЈЕ ВИШЕ СВЕ ЈЕ ВИШЕ МОГУЋНОСТИ ДА ОСТАНЕМО САМИ 
 
*ЛЕЧИМО ЈЕДНИ ДРУГЕ ОД УСАМЉЕНОСТИ 
 
*ОНО ШТО ДРУГИМА ЧИНИМО И ДАЈЕМО НЕ ОСИРОМАШУЈЕ НАС  
 ВЕЋ НАС ЧИНИ БОГАТИЈИМ 
 
*БРИНУТИ О НЕКОМЕ ОДГОВАРАТИ ЗА НЕШТО,  
 ТО ЈЕ ПОЧЕТАК И УСЛОВ СВАКОГ МОРАЛНОГ ПОНАШАЊА 
 
*ЗАХВАЛНОСТ ЗА СРЕЋУ ДА ИМАМО И МОЖЕМО ИЗРАЖАВА СЕ  
  ПОРЕД ОСТАЛОГ И ПАЖЊОМ ПРЕМА ОСТАРЕЛИМ ЛИЦИМА 
 
*СТАРОСТ ЈЕ УВЕК СРАМОТА МЛАДОСТИ КОЈА О ЊОЈ НЕ БРИНЕ 
 
*ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ ЗАИСТА ДОБАР ЧОВЕК 
  ПОМОГНИТЕ ОНИМА КОЈИ ВАМ ТО НЕ МОГУ ВРАТИТИ 
 
*НИЈЕДНА СРЕЋА НИЈЕ ЗАСЛУЖЕНА  
 ПРАВИ СЕ ЉУДИ УВЕК ПОМАЛО СТИДЕ НЕЗАСЛУЖЕНЕ СРЕЋЕ И 
 ДЕЛЕ ЈЕ СА ОНИМА КОЈИ ЈЕ НИСУ ИМАЛИ 
 
*ИМАЊЕ ЈЕ ОНО ШТО ПОКЛАЊАМО ДРУГИМА  
 А НЕ ОНО ШТО СЕБИЧНО ЧУВАМО ЗА СЕБЕ 
 
*ЛЕПО ЈЕ ПОМОЋИ ДРУГИМА, НЕУПОРЕДИВО ЛЕПШЕ И БОЉЕ 
 НЕГО ЧЕКАТИ НА ПОМОЋ ДРУГИХ 
 
*ДОБРОТА СЕ НЕ ВРАЋА. ОНО ШТО МИ НЕКОМ ДАЈЕМО 
  ВЕЋ СМО РАНИЈЕ ДОБИЛИ ОД НЕКОГ ДРУГОГ 
 
* НЕМОЈТЕ СЕ ИСКЉУЧИВО БАВИТИ СОБОМ 
   БАВИТЕ СЕ МАЛО И ДРУГИМ ЉУДИМА. 
   ПОМАЖУЋИ ДРУГИМ ЉУДИМА ИСПУНИЋЕТЕ И СВОЈ ЖИВОТ 
  САДРЖАЈЕМ И СМИСЛОМ 
 
*ПОМОЋИ ДРУГОМЕ - ТО ЈЕ ОСНОВНА ОДЛИКА ЧОВЕКА 
 
*БУДИ ДОБАР ЧОВЕК 
  ДОБРОТА ЈЕ ВЕЛИКО ЗДРАВЉЕ 
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УПАЛИТЕ ИСКРУ ХУМАНОСТИ 
 

 

         Деца која су на позив Анри Динана помагала у Солферину била су први 
подмлаткари Црвеног крста. 
         Деца која су се са мајкама, бакама и војском повлачила кроз гудуре и беспуће 
Албаније била су брига Црвеног крста – добровољних болничарки, лекара. 
         Деца чији су родитељи, рођаци и пријатељи били у нацистичким логорима део 
своје љубави слала су у скромним пакетима и дописницама са ознаком Црвеног крста.  
         Деца рођена 1991. и следећих година у избеглиштву, прве оброке, прве цуцле, 
прве пелене, прве играчке – добила су од неке друге деце преко Црвеног крста. 
        Упалити искру хуманости, развити осећање добровољности и помоћи да се стекне 
одговорност за прихваћену обавезу, помоћи младом бићу да постане добар човек – то 
је увек био задатак Црвеног крста. Већ је прошло око 150 година од битке код 
Солферина, а битка за будућност Црвеног крста као светског покрета води се у свакој 
младој организацији. 
     Млади људи су данас изложени бројним изазовима како да проведу своје слободно 
време. Мудрост је привући младе да део свог слободног времена, онда када то желе – 
одговорно, посвете управо Црвеном крсту. Рад у Црвеном крсту може бити ефектан, са 
брзим резултатима израженим у килограмима, литрима, комадима, новцу. Вредан је 
овакав рад, понекад драгоцен, неопходан. Али, рад може и понекад мора бити, 
дуготрајан, стрпљив, са другом у невољи, старицом која је сама. И то су оне нити које 
младе људе вежу за Цревни крст, за цео живот. 
     Акције и активности, било каквог да су карактера, увек је присутно једно правило – 
млади ће доћи у Црвени крст када им се објасни због чега, за кога , са ким, где и како 
посвећију део свог слободног времена. Када их уверимо да су у срцу организације, 
стекли смо праве активисте Цревног крста а не само бројне чланове. 
    Обавеза је и дужност старијих чланова да младима, а нарочито онима који раде са 
њима, а то су најчешће просветни радници, пружимо све услове да буду део Црвеног 
крста. 
То је била суштина идеје Анри Динана, због тога је 1920.године у седишту Лиге 
Друштава у Женеви створен ''The Junior Red Cross Bureau'', (касније ''Red Cross Youth''). 
Данас је наша дужност да испунимо ову обавезу.    
 
                  

                                                                                                                             
Љ.Миладиновић 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


