Свечана академија поводом 30 година постојања и рада
Црвеног крста Републике Српске
22.09.2022 - 21:00

Поводом обиљежавања 30 година постојања и рада Црвеног крста
Републике Српске вечерас је у Приједору одржана свечана
академија Координационог одбора за регију Приједор.

Генерални секретар Црвеног крста Републике Српске Снежана Ковач, која је већ 22 године у овој
организацији, изјавила је новинарима да је Градска организација у Приједору једна од најбољих ,
препознатљива је и веома високо котира са својим волонтерима.и својим радом.
"Ово ј? изузетна организација и то могу рећи не само овим поводом већ би то потврдили и сви
наши управни органи.Централна прослава овог јубилеја одржана је 23.јуна на Палама , али тамо
није било могуће угостити и наградити све наше волонтере , тако да су вечерас овдје присутни и
биће награђени најактивнији волонтери са ове регије", потврдила је Ковачева.
Секретар Градске организације Црвеног крста Приједор Зоран Веселиновић је истакао да ова

организација има добре резултате у сегменту прве помоћи и квиз такмичењима из познавања
покрета Црвеног крста и борбе против мина.
" Ту смо неприкосновени и то се зна и у читавој БиХ па и шире , а нарочито на подручју Републике
Српске и могу бити поносан и на наше чланове из реда подмлатка и омладине као и на наше
волонтере", рекао је Веселиновић.
Поред приказивања документарног филма о раду Црвеног крста за поменути период на вечерашњој
академији додијељена су и јубиларна и редовна признања Црвеног крста Републике Српске. Једно
од поменутих признања вечерас је уручено и градоначелнику и Градској управи Приједор.
У име градоначелника признање " сребрни знак" , примила је Данијела Додош, шеф кабинета која
је истакла да град Приједор подржава како рад Црвеног крста Републике Српске, тако и градске
организације Црвеног крста Приједор.
" Вечерас смо добитници признања које нама много значи јер је ово доказ наше сарадње која је на
изузетно високом нивоу, а када говоримо о овог организацији само када кажет? да неко постоји и
јача 30 година онда је то заиста знак квалитета, али и једног ентузијазма и волонтеризма који носи
ове људе и то је за сваку похвалу", рекла је Додошева.
Током поподнева пријем за Ковачеву и Веселиновића организовао је градоначелник Приједора
Слободан Јавор који је истакао да је градска организација Црвеног крста Приједор током ових 30
година потврдила да је то организација на коју се локална заједница може ослонити и да је велико
задовољство сарађивати и у добрим и у лошим временима са њиховим припадницима.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

