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Страдање деце у саобраћају један је од највећих изазова са којима 
се данас суочавају савремене стратегије безбедности саобраћаја. 
Нови концепти образовања, техничка и технолошка решења 
усмерена су ка томе да се деца што боље обуче и привикну на 
учешће у саобраћају и да се на тај начин смањи ризик од настанка 
повреда које могу имати тешке последице. 

Црвени крст  Србије  доприноси унапређењу безбедности 
саобраћаја кроз оспособљавање грађана да правилно поступе у 
случају незгоде и пруже прву помоћ.  

Обука деце и младих је приоритетан задатак. 

Улога породице у овом процесу је такође важна, јер поред усменог 
преношења важних информација које деца треба да упамте и 
усвоје, родитељи својим примером у значајној мери утичу на то 
како ће се деца понашати у животу, па тако и у саобраћају. 

Из тог разлога, активности које ће се одвијати на нашој 
манифестацији, намењене су целој породици, а садржаји 
прилагођени свим узрастима и различитим интерсовањима. 

Препознајте хероја у себи! Научите прву помоћ!

Партнери:Покровитељи:

Република Србија
Министарство здравља

Управа
саобраћајне полиције

И МИ УЧЕСТВУЈЕМО!
БЕЗБЕДНИ У САОБРАЋАЈУ

Државно такмичење
екипа Црвеног крста у пружању прве помоћи и 

реалистичком приказу повреда и стања
21. септембар 2019. године, Ташмајдан , Београд

10,00 Свечано отварање

11,00 - 11,30 Конференција за  
 представнике медија 

12,00 - 13,00 Смотра најмлађих  
 волонтера Црвеног крста
 

11,00 - 16,00 Такмичење екипа  
 Црвеног крста у пружању  
 прве помоћи

11,00 - 16,00 Такмичење екипа у  
 реалистичком приказу  
 повреда и стања 

11,00 - 16,00 Заједно у акцији за  
 безбедност деце у  
 саобраћају - занимљива  
 практична обука за  
 грађане  из прве помоћи и  
 безбедности саобраћаја

11,00 - 16,00 Инфо пулт Црвеног крста  
 Србије - комуникација са  
 грађанима 

18,00      Проглашење резултата  
 такмичења

на Стадиону Ташмајдан

на Стадиону  Ташмајдан
 

код споменика Десанки 
Максимовић у
Tашмајданском парку

на  више локација у 
оквиру Ташмајданског 
парка

на Стадиону Ташмајдан

на више локација у 
оквиру Ташмајданског 
парка  

на централном 
шеталишту  
Ташмајданског парка

на Стадиону Ташмајдан


