Подаци о дистрибуцији помоћи Црвеног крста Београда и организација
Црвеног крста у Београду од 15.маја 2014.године до 30.јуна 2014.године
ПОДЕЉЕНА ПОМОЋ ИЗ МАГАЦИНА ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОГРАДА
На територији Београда је у периоду од 14.маја до 30.јуна 2014.године из магацина Црвеног крста
Београда ка прихватним центрима, организацијама Црвеног крста и пунктовима у Обреновцу
дистрибуирано: 171.743 килограма хране, 314.225 литара млека, воде, сока, уља и др., 20.900
килограма средстава за колективну хигијену и 36.107 килограма средстава за личну хигијену
односно 542.975 килограма помоћи укупно.
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Прихватни центри
Црвени крст Београда је на дан 14.5.2014.године оформио Оперативни центар са седиштем у
Симиној улици број 19/3. Из центра су праћене активности наших организација и развој ситуације
на терену а у односу на обилне падавине које су непрекидно падале на територији Београда.
Прве евакуације становника и њихово збрињавање догодило се на теритрорији општине
Раковица, затим на општинама Вождовац и Лазаревац. Формирани су први прихватни центри за
које су по захтеву организација Црвеног крста обезбеђиване потребне количине хране, ћебади,
душека и др.
На дан 22.5.2014.године када је Црвени крст Београда, Закључком градоначелника добио
задужење да снабдева кориснике смештене у прихватним центрима у Београду било је у функцији
50 центара у којима су било смештено 5.173 лица.

Број центара се од почетка јуна месеца смањивао. Крајем јуна месеца у функцији је било пет
прихватних центра на територији општина: Сурчин, Палилула, Савски венац, Лазаревац и
Обреновац, у којима се на смештају налази 919 лица.
Прихватни центар

Број корисника

Јаково - касарна
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ПИМ Крњача
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Обреновац - касарна

450

УКУПНО

919

Црвени крст је све време снабдевао кориснике у центрима сувим намирницама, хлебом,
средствима за личну и колективну хигијену. Локалне организације Црвеног крста организовале су у
центрима непрекидно дежурство.
У самом Обреновцу је такође организован прихват лица пресељених из осталих центара у касарни и
хотелу у који се смештају посебно рањиве категорије а на основу тријаже одељења Градског центра
за социјални рад.

Дистрибуција помоћи организација Црвеног крста према прихватним
центрима и корисницимана у приватном смештају
Према евиденцији београдских организација Црвеног крста у периоду од 15. маја до 30.јуна
2014.године дистрибуирано је укупно 266.834 килограма хране, 113.953 килограма хигијене и
99.411 литара воде за 19.207 корисника.
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У мају месецу организације Црвеног крста робу су издавале свака три дана, свим корисницима из
Обреновца а који су се код њих евидентирали и чији су подаци били унети у базу података
евакуисаних лица. Пакети су били различитог садржаја у свакој организацији Црвеног крста с
обзиром да су припремани од робе коју су грађани и компаније достављали у магацине, односно
просторије наших организација.
Пакети су садржали прехрамбене артикле и артикле хигијене.
Приликом сваке расподеле вођена је евиденција расподеле.
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Активности у Обреновцу
У Обреновцу је од 23.маја 2014.године отворен дистрибутивни пункт за расподелу помоћи
код Хотела Обреновац. С обзиром на обим активности у осталим београдским општинама
где је у функцији био велики број прихватних центара у којима су волонтери и
професионалци дежурали као и непосредне дистрибуције помоћи за лица на приватном
смештају, један број организација Црвеног крста Србије (из Војводине и централне Србије)
укључио се у рад овог дистрибутивног пункта. Због немогућности да се обезбеди сигурност
робе, као и контролисано праћење излаза робе, донета је хитна одлука о премештању
пункта за дистрибуцију помоћи грађана која је реализована 26.маја 2014.године. Са
27.5.2014. почео је са радом пункт у Ројковцу.
Истог дана формиран је пункт Црвеног крста за дистрибуцију помоћи месним заједницима
у основној школи у Баричу.
Због немогућности грађана који су остали у Обреновцу да се снабдевају храном, хигијеном
и водом на пункту се делила помоћ за све грађане Обреновца којима је ово био уједно и
једини пункт за снабдевање.
Из школе у Баричу се од 29.маја до 5.јуна 2014.године помоћ дистрибуирала до месних
заједница. Пункт код Интерекса од 5.јуна 2014.године је пункт за расподелу помоћи
грађанима Обреновца али и пункт из кога је вршена дистрибуција до месних заједница. По
окончању дистрибуције из месних заједница пункт је наставио да ради на дистрибуцији
помоћи грађанима.

Волонтери и професионалци београдских организација Црвеног крста од 6.јуна
2014.године организовано одлазе на пункт у Ројковцу како би помогли у евидентирању и
дистрибуцији помоћи до крајњих корисника, док на пункту у Интерексу волонтирају
становници Обреновца.
Поред помоћи дистрибуиране из магацина Црвеног крста Београда ка пунктовима у
Обреновцу, помоћ је од првог дана дистрибуирана из магацина Црвеног крста Србије и то
у количини од 939 тона. У оквиру међусобне помоћи између организација Црвеног крста
до магацина у Београду и у Обреновцу испоручено је 179,63 тона помоћи ( 58,76 тона за
Београд и 120,87 тона помоћи за Обреновац).
До 30.јуна 2014. је дистрибуирано помоћ, и то:
 429.237 килограма хране (у подели је било млека, хлеба, сока, поврћа и воћа, кекса,
чоколаде и других слаткиша, пиринча, уља, шећера, сира, беби хране и кашица,
дохране за бебе, сокића за децу...)
 235.886 комада конзерви паштете, рибе и месног нареска
 50.381 комада готових јела
 101.062 комада хигијене (сапун, четкице за зубе, пелене за одрасле, пелене за децу,
беби козметика, тоалет папир, маске, влажне марамице, готови хигијенски пакети)
 545.674 литара воде
 12.064 комада друге помоћи /душеци, ћебад, одећа,постељина..)
У Обреновцу је од 23. до 31.маја 2014.године преузето 21.209 пакета помоћи, у просеку је
помоћ преузимало 2.356 лица дневно. У јуну месецу подељено је 160.091 пакета помоћи
различитог садржаја, односно у периоду од 23.маја до 30.јуна 2014.године подељено
181.300 пакета помоћи.
Врста робе
храна
конзерве
готова јела
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Друго*
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23-31.мај
2014.
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91.946
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Укупно
429.237
235.886
50.381
545.674
101.062
12.064

Због дистрибуције великих количина помоћи без утврђених критеријума и потребе да помоћ
добијају заиста најугроженији, у договору са општином Обреновац започело се са анкетирањем
лица из Обреновца. Представници месних заједница и сарадници из Центара за социјални рад
радили су на анкетирању од 9. до 17. јуна 2014.године. У овом периоду су становници Обреновца
имали могућност да испуне упитнике са основним подацима о породици и висини примања, што је
представљало полазну основу за неопходно увођење критеријума. Критеријуми за утврђивање

права на хуманитарну помоћ усвојени су од стране Штаба за ванредне ситуације на територији
Обреновца 21.06.2014. године.
Предуслов да би лице стекло право на помоћ био је да су то лица или породице чији су стамбени
објекти претрпели тоталну штету или чији објекти до даљњег нису условни за смештај/повратак.
Остали критеријуми социјалне угрожености, на основу којих се разматра степен угрожености, су:
1. Вишечлане породице погођене последицама поплава - породице са троје или више
деце до 14 година;
2. Самохрана старачка домаћинства погођена последицама поплава чији сродници нису у
могућности да им помогну и чији су приходи испод просечне месечне зараде за
Републику Србију;
3. Једнородитељска породица са двоје или више деце, погођени последицама поплава
чији месечни износ прихода не прелази 8000 динара по члану домаћинства;
4. Породице у којима су лица са инвалидитетом, непокретна и слабо покретна лица
уколико не остварују права из домена социјалне заштите;
5. Незапослена лица без прихода која нису на евиденцији Центра за социјални рад.

Црвени крст Београда организовао је обраду прикупљених података и извештавање
грађана који су остварили право на хуманитарну помоћ.
Чињеница је да је током целог периода обраде података хуманитарна помоћ у виду прехрамбених
артикала , хигијене и воде дељена свим грађанима Обреновца, све до 26. јуна (када је помоћ свима
подељена у количинама за три дана). До момента увођења критеријума помоћ је дневно подизало
и до 14.000 грађана.
Од 26.јуна помоћ се делила за породице или појединце који су испунили критеријуме.
С обзиром на тешку ситуацију у којој се налазе грађани Обреновца, обновљен је рок за пријем
нових захтева. До 9.јула 2014.године обрађени су захтеви за 4.108 породица/домаћинстава
односно 14.818 лица , а критеријуме је испунило 1.377 породица у којима живи 4.835 лица.

Црвени крст Београда и његове организације су поред дистрибуције помоћи ка крајњим
корисницима на приватном смештају, у прихватним центрима и на пунктовима у
Обреновцу учествовали и у:
 Формирању и раду тријажних центара
 Организацији и раду прихватних центара
 Изради базе података о евакуисаним лицима из Обреновца којих је само у првој
недељи било евидентирано преко 30.500 по окончању евидентирања свих
евакуисаних било је на евиденцији око 38.000 лица.

Професионалци у београдским организацијама Црвеног крста, укупно њих 60, је са 893
волонтера учествовало у пословима одговора на несреће. Волонтери су имали укупно
193.651 волонтерских сати на пословима одговара на несреће које су задесиле наш град
маја 2014.године.

Београд, јул 2014

ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАД

