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ПРОГРАМ ОПОРАВКА ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО-УГРОЖЕНИХ
ПОРОДИЦА ИЗ БЕОГРАДА у 2015.ГОДИНИ

Црвени крст Београда је крајем јуна месеца 2015.године покренуо акцију “Покажимо им шта
заиста значи љубав”, како би заједно са грађанима, фирмама и компанијама прикупио средства за
реализацију једног од најплеменитијих социјалних програма Црвеног крста – програм “Опоравак
социјално угрожене деце”. С обзиром да ЈКП „Инфостан“ није дало сагласност за инсертовање
наше уплатнице уз уплатницу овог предузећа, како је практиковано претходних година, Црвени
крст Београд је упутио допис са позивом на подршку акцији на преко 250 адреса компанија,
банака, удружења и других правних субјеката. Акција је покренута 25. јуна, када је у
просторијама наше организације отворена изложба дечијих радова насталих у претходним
годинама на опоравку социјално угрожене деце. Акцију су подржале и Основне школе „ Краљ
Петар ПрвиI“ са Старог града и „Никола Тесла“ из Раковице, донирајући ликовне радове својих
ученика чиме је употпуњен садржај изложбе. Сви који су присуствовали овој хуманитарној
изложби могли су да подрже акцију и постану донатори, а уместо захвалнице Црвени крст Београд
симболично им је уручио дечији рад.
За оне који нису могли да присуствују акцији и посете изложбу
која је била отворена све време, упућен је допис са назначеним
инструкцијама за могућност уплате преко текућег рачуна Црвеног
крста Београд, са назнаком за намену програма Опоравка
угрожене деце.
Повод за покретање ове акције, као и садржај радова који су били изложени су привукли и
значајан број медија, који су извештавајићи у многоме допринели да скренемо пажњу јавности на
значај овог програма за децу чији је развој угрожен услед социјалне несигурности породице.
Почетак акције су испратили Јутарњи програм РТС-а, ПИНК Телевизије, као и радијски програм
„Буђење са Горицом и Драганом“, а поред наведених о акцији су извештавали и дневни листови
„Телеграф“ и „Ало“.
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Почетком јула месеца, почеле су да се јављају и компаније које су хтеле да помогну акцију већим
донацијама, а грађани су путем друштвених мрежа редовно могли да прате све активности везане
за ток акције, као и за прилив средстава за ову намену.
Избор деце извршиле су организације Црвеног крста у Београду у сарадњи са основним школама
и одељењима Градског центра за социјални рад.
Као и претходних година утврђени су следећи критеријуми за избор деце која се упућују на
опоравак:
1. Деца чији је развој угрожен породичним стањем (деца из материјално угрожених
породица локалног становништва – деца из вишечланих породица у којима су родитељи
без сталних извора прихода, деца из неформалних насеља, деца самохраних родитеља,
деца са здравственим проблемима којима би опоравак у објекту био уједно и
рехабилитација , деца са расељеничким статусом са Косова и Метохије)
2. Ученици од трећег до шестог разреда основне школе
Организације Црвеног крста биле су у обавези да обезбеде документацију за свако дете које су
упућивале на опоравак, и то: попуњени картон са основним подацима о детету и његовој
породици, сагласност родитеља - коју испуњава родитељ и потврду школског лекара да је дете
здраво и да може бити упућено у колектив. Организације Црвеног крста које су у сарадњи са
основним школама и на њихов предлог извршила избор деце, картоне са основним подацима о
деци достављале су школама које су исте попуњавале.

Црвени крст Београд је потражио од више агенција понуде за избор објекта у којем ће се
организовати опоравак деце, а предност су имали објекти који имају пратеће спортске садржаје
(спортске терене, базен и друго). При обаласку објеката који су били у понуди, посебно се водило
рачуна да објекти испуњавају стандарде адекватног смештаја за децу основношколског узраста.
Најповољнија и најадекватнија понуда пристигла је из агенција „Национал “ из Ваљева са
понудом смештаја у Спортском центру у Осечини. Обиласком објекта утврђено је да ће деци
током боравка бити на располагању три отворена базена, хала спортова и други спортски терени,
као и да услови смештаја, исхране и боравка у самом објекту задовољавају предвићене
стандарде. Агенција се обавезала да ће за децу организовати и два излета у току боравка у
Осечини, како би се боље упознали са Ваљевом и околином.
*

*

*

Прикупљена средства
омогућила су да се опоравак
организује у две смене у трајању од седам дана, у периоду од
1. до 15. августа 2015.године. Превоз деце обављен је
аутобусом и минибусом. Малишани из Младеновца,Сопота и
Барајева прикључили су се групи на својим општинама, а
полазак остале деце је био са Студентског трга у Београду. Да
би програм опоравка био што успешнији, у Дому здравља у
Осечини организована је помоћ лекара са 24-часовним дежурством, како би све време водили
рачуна о здравственом статусу свих малишана.
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Укупно шест васпитача, ангажованих испред Црвеног крста Београд, бринули су о социјално
угроженој деци током боравка на опоравку. Васпитаче су опредељивале организације Црвеног
крста са територије града Београда. Групе су у просеку бројале од 13 до 17 деце. У свакој смени
били су ангажовани поред васпитача и два волонтера Црвеног крста Савски венац који су
организовали, у сарадњи са васпитачима, различите радионице из програма наше организације, а
који су намењени деци овог узраста. Дневне активности требале су бити испуњене различитим
садржајима, од спортско-рекреативних до креативно-едукативних.
Са васпитачима се, како се чинило и претходних година, организовао састанак у просторијама
Црвеног крста Београд и предочено им је да је вођење бриге о деци са којом до сада нису радили
и која се већином не познају међусобом, изузетно тежак и захтеван посао. Уз уговор о ангажовању
сваки васпитач добио је предлог Програма дневних и вечерњих активности који је припремила
Јелена Радивојевић , један од васпитача и дугогодишњи волонтер Црвеног крста Звездара. То су
биле смернице, а уједно и очекивања која Црвени крст Београда има од њих. Са волонтерима
Црвеног крста –радионичарима такође је одржан састанак о појединостима и активностима које
ће бити организоване за децу .
Пред одлазак сваке групе у Осечину у просторијама Црвеног крста Београд организован је
родитељски састанак.
Родитељима
су предочене информације о условима смештаја,
активностима које ће бити организоване за њихову децу и очекивањима у смислу правила кућног
реда и самих пратилаца, а уједно је била и прилика да упознају васпитаче и да евентуално укажу
на одређене навике и потребе своје деце. Организације Црвеног крста из удаљенијих градских
општина родитељске састанке организовале су у својим срединама.
Смене
У првој смени од 01. до 08.августа 2015.године боравило је 65-оро деце из десет градских
општина: Сурчин, Нови Београд, Младеновац, Палилула, Земун, Раковица, Врачар, Савски венац ,
Гроцка и Сопот. Друга група од 23-оје малишана на опоравак је отпутовала од 08 до
15.08.2015.године, а чинила су је деца из општина Вождовац, Звездара, Барајево, Стари град,
Савски венац и Чукарица. /Прилог број деце по општинама/. Планом је било предвиђено да се
укупно 93 деце упути на опоравак . Међутим, једно дете одустало је дан пред одлазак прве смене
о чему су родитељи обавестили нашу организацију , док се четворо деце из две породице без
икаквог обавештења није појавило на дан одласка друге групе. На овај начин су деца и породице
којима би овај опоравак значио много остала ускраћена.

Смештај и исхрана деце
Деца су у хотелу смештена у два објекта у вишекреветним собама са
довољно простора и светлости за пријатан боравак. Током опоравка
поштовао се дневни распоред са којим су деца упозната на самом
почетку, а
сваког дана су благовремено добијали додатне
информације и обавештења. Посебна пажња је посвећена личној
хигијени деце и хигијени соба, као и простора у коме се радило. Собе
су оцењиване сваког дана што је била добра мотивација, а редовно
је контролисано прање руку, тела, косе, зуба, као и облачење чисте
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гардеробе и веша. У простору Спортског центра у трпезарији, ученици су имали три главна оброка
и ужину. Све време боравка поштована су правила понашања и кућног реда. Храна се допремала
из СУР“Конак“.

Активности
Дневне активности деце биле су испуњене различитим садржајима, од
спортско-рекреативних до креативно-едукативних. Дан је започињао
јутарњом гимнастиком а настављао се шетњама захваљујући којој су деца
упознала Осечину, посетила музеј, као и библиотеку .Радионице и спортске
активности организоване су у поподневним сатима. Теме радионица зависиле
су од интересовања деце, биле су разноврсне и маштовите и односиле су се
на: упознавање и рад органиозације Црвеног крста, личну хигијену и здравље, пријатељство и
љубав,толеранцију и решавање конфликта, сајбер булинг, ликовне радионице.
Радионице су креирали радионичари и васпитачи у
зависности од интересовања малишана. Литерарне и ликовне
радионице најживописније су приказале шта дружење са
вршњацима и боравак у пријатељској атмосфери значе за ову
децу.
Културни центар Осечина је омогућио да деца
погледају дугометражни анимирани филм“Краљ лавова“. У
другој смени су са децом биле одбојкашке екипе из Зрењанина и Ковина, који су малишане учили
овој игри.
Деца су током боравка имала организовани излет, и том
приликом су обишли „Петницу“, нашу најпознатију
истраживачку станицу,као и оближњу пећину.
У забавном програму малишани су уживали у вечерњим
сатима, а за њих су били организовани Вече упознавања,
Маскенбал, Шиз фриз, Ја имам таленат и друго...).

Временске прилике условљавале су одлазак на отворене базене који је за малишане представљао
право задовољство. СЦ Осечина има организовану спасилачку службу, а на крају сваке смене
спасиоци које је ангажовао Црвени крст Осечине реализовао је за децу показну вежбу спасавања
на води.

Брига о здрављу деце
По доласку у објекат децу је према потреби прегледао лекар који је све време са својим колегама
и пратиоцима водио бригу о њиховом здрављу. Било је падова, зубобоља, упала ува,стомачних
тегоба, гљивична инфекција,високе температуре. Проблеми су били израженији у другој
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смени.Васпитачи су водили рачуна да деца узимају прописану терапију, а додатно су обезбеђени
лекови . Лекари су у здравствени лист написали препоруке за лечење и опоравак код куће а о
здравственом стању деце родитељи су редовно информисани.
Узевши у обзир услове из којих ови малишани долазе,за свако дете је по доласку у Осечину
обезбеђен пакет са средствима за личну хигијену и сет школског прибора чији је донатор била
Међународна православна добротворна организација – ИОЦЦ. Црвени крст Београда је
определио значајну количину гардеробе из донације компаније „H&М“ за потребе малишана, а за
децу је постојала потреба да се набави доњи веш , што је и учињено.

Донацијама физичких и правних лица прикупљено је укупно 1.409.063,75 динара.
Највећи донатори су ”IKEA SRBIJA DOO” i ”IKEA TRADING SERVICES DOO” који су уплатили 70%
средстава. Поред грађана, значајна средства су уплатили Црвени крст Врачар, Картекс доо, ,
Грубин експорт импорт доо, Јасвел доо.
Такође, млади ентузијасти ученици Дванаесте београдске гимназије организовали су хуманитарни
концерт бендова „Авангарда“, „Контраудар“ и „Сутра ћемо“и хуманитарни кошаркашки турнир.
Приход са хуманитарног концерта и турнира уплаћен је за опоравак деце.
Представници Црвеног крста Београда и Србије и новинарка Радија 202 су обишли децу у Осечини
и однели поклоне.
Црвени крст Београда је упутио два саопштења за медије која су пренели НТВ“Студио Б“,
Политика, Вечерње новости, дневни лист „Телеграф“,а у емисији“Клинцијада“ Радија 202 ,
16.августа, емитован је 14 минутни прилог снимљен у Осечини .

Црвени крст Београда још једном изражава захвалност свима који су помогли
реализацију програма опоравка деце из социјално-угрожених породица.
Август 2015.године
Информацију сачиниле:
Јулија Котал
Милица Дука
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Радови из радионица, Осечина 2015.године

