АКТИВНОСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ЦРВЕНИ КРСТ СОПОТ
1. Мотивација добровољних давалаца крви и организовање
акција ДДК на територији општине Сопот
- Обележавање 11. маја, Светског дана давалаца крви (додела
признања даваоцима крви);
- Обележавање 14. јуна, Националног дана давалаца крви ( штанд подела пропагандног материјала);
- Благовремено обавештавање грађанства о времену и месту
организовања акција (плакати, радио "Клас" и слање СМС порука);
- Помоћ око остваривања права добровољних давалаца крви;
- Обука младих волонтера који учествују у организовању и
окупљању давалаца крви;
2. Социјална делатност
- Прикупљање хуманитарне помоћи за социјално угрожено
становништво;
- Дистрибуција прикупљене помоћи;
- Слање деце на бесплатан опоравак (Баошић и Митрово поље), у
просеку троје деце по објекту;
- Подела новогодишњих пакетића деци у стању социјалне потребе
(сваке године између 40 и 80 малишана Црвени крст Сопот обрадује
пакетићима);

3. Здравствено превентивна делатност
- Реализује пројекат "Здрави стилови живота" у сарадњи са
основним и средњим школама, кроз радионице о здравој исхрани ио
физичкој активности;
- Реализује радионице о штетности пушења, алкохолизма...
- Обележава Националне дане борбе против пушења, ХИВА-а,
организујући предавања и поделу пропагандног материјала;
- Обележава "Светски дан срца";
Кроз радионице Црвеног крста Сопот је у протекле две године
прошло преко 800 ученика основних и средњих школа на
територији општине Сопот. Црвени крст Сопот редовно шаље на
обуке и семинаре младе волонтере (вршњачке едукаторе).
4. Прва помоћ
- Врши основну обуку у пружању прве помоћи ученика VI и VII
разреда основних школа као и прве и друге године средње школе.
Током 2018. године, обучено је преко 90 ученика поменутих
узраста, а у првој половини 2019. године, 56 ученика основног
узраста;
- Редовно шаље младе волонтере на до-обуке за предаваче;
- Обележава "Светски дан прве помоћи";
5. Рад са подмлатком и омладином
- У циљу приближавања организације Црвеног крста младима,
Црвени крст Сопот организује дифузију младих на територији
општине Сопот, почевши већ од најмлађих ученика. Врхунац тога је

квиз "Шта знаш о Црвеном крсту и ДДК". Циљ квиза је да се млади
упознају са нашом организацијом, као и да се код истих развије
хуманост и солидарност. Често касније када постану старији баш
учесници овог квиза и постају наши волонтери;
- Млади волонтери учествују у реализацији свих програма и
активности Црвеног крста Сопот. Због тога ЦК води рачуна да
млади у организацији добију сво стручно оспособљавање како би
што квалитетније реализовали прогрма и задатке;
6. Деловање у несрећама
- У овој области Црвени крст Сопот ради на усавршавању јединице
за деловање у несрећама. Јединица броји 12 чланова. Током ове
године извршена је обука нових чланова јединице, тачније 4 члана,
у циљу попуњавања саме јединице, будући да су неки чланови
напустили јединицу због одласка у иностранство;
- Током поплава 2014. године у Обреновцу, био је ангажован део
јединице на пружању помоћи поплављеном становништву од маја
до августа месеца у Забрежју и самом Обреновцу;
- У сарадњи са сектором за ванредне ситуације Црвени крст Сопот
од 2018. године, почео је да реализује пројекат "Процена фактора
ризика од елементарних и других катастрофа - ДДР". Током октобра
месеца 2018. године, извршена је обука 10 младих волонтера за
реализацију овог пројекта. Пројектом су обухваћена деца трећег
разреда основне школе. По завршетку обуке са ученицима је
урађена и вежба евакуације из објекта (школе). Током 2018. године
ову врсту обуке прошло је 90 малишана свих основних школа на
нашој територији. У првој половини 2019. године 13 ученика тречег
разреда.

7. Anti trafficking
- Како је трговина људима последњих година у порасту, Црвени
крст Сопота је од 2018. године почео више пажње да посвећује овом
проблему. 2018. године два млада волонтера послата су на обуку за
едукаторе - предаваче, од којих је један успешно завршио обуку.
После обуке у другој половини 2018. године реализоване су три
методолошки различите радионице из ове области када је и
званично наш волонтер стекао лиценцу за предавача. План је да се
од септембра месеца 2019. године крене са радионицама у свим
школама (основним и средњим).
Поред свега наведеног треба напоменути да је Црвени крст Сопот
учествовао и на међународној вежби EADRCC (Euro-Atlantic
Disaster Response Coordination Centre) 2018. године, која је била
организована у Србији. На вежби је учествовало 30 омладинаца ЦК
Сопот.

