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Донаторство, хуманост и солидарност
у борби против ковид-19

НАШЕ ЈЕ САМО ОНО ШТО
ДАМО ДРУГИМА

Пише Биљана МИЉИЋ

Република Србија је, већ од првих
забележених случајева, у борбу са вирусом
SARS-CoV-2 кренула озбиљно и одлучно,
учећи из искустава других земаља, које
су се са тим невидљивим непријатељем
увелико суочавале. Али, осим по ванредном
стању, уведеним мерама, подвизима
здравствених радника, ефикасном
одговору војске, полиције, просвете и
других институција, овај „црни лабуд”
остаће упамћен по томе што је у људима
пробудио оно за шта се често говорило
да се у савременом свету изобичајило –
хуманост, солидарност и доброчинство,
упркос изазовима који су све погађали.
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ролеће у које смо неприметно закорачили по
свему судећи сведочи ономе што се у литератури описује као „црни лабуд”, редак, изузетно
значајан и непредвидив догађај или неочекивана појава, али која се ипак дешава и доноси
велике промене на глобалном нивоу. А пандемија вируса
корона била је управо то, спој неочекиваног и непредвидивог, невидљиви непријатељ против кога се требало борити свим расположивим силама, брзо и одлучно, како
би се спасили људски животи.
У први мах, стидљиво и спонтано, јављали су се примери племенитих гестова, примери хуманости, волонтерства, бриге за друге, нарочито за наше најстарије суграђане, за које је ковид-19 био највећа опасност. Како је време одмицало, људи добре воље у намери да помогну онима којима је помоћ била најпотребнија, у све већем бро-

У ФОКУСУ

ју препознавали су начине да у складу
са својим могућностима дају допринос
борби са вирусом корона.

Војномедицински центар
„Карабурма”: Вредност
инвестиције је 37 милиона
динара, а урађена је и нова
приступна саобраћајница у
дужини од 200 метара. Осим
реновирања 1.000 квадратних
метара и доградње 300
квадратних метара, у
болници величине 1.300
квадратних метара разведен
је систем за довод гасова ради
успостављања могућности за
лечење пацијената и примену
механичке вентилације.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА
БОЛНИЦЕ ЗА 12 ДАНА
Војно здравство се у ту борбу укључило
у пуном капацитету, а прилику да у тој
мисији помогне препознала је компанија „Термомонт”, која је са својим партнерима, као донацију, у потпуности реконструисала постојећи и изградила нови
део болнице у Војномедицинском центру „Карабурма”, намењене лечењу оболелих од вируса корона.
Прави подвиг вредних грађевинаца који су за 12 дана
завршили радове на новој болници могао је да се прати
преко „лајв стриминга”, а њеном отварању присуствовали
су председник Републике и врховни командант Војске Србије Александар Вучић, министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба генерал Милан Мојсиловић.
После обиласка нове болнице председник Вучић истакао је да се данас у свету који је јединствен у борби про-

тив вируса корона, успешно боримо за
опстанак нашег народа и наше земље.
– То је привремени објекат за наредних 30 година, најмање. Предивно изгледа, једна од највећих шок-соба на Балкану са 60 кревета, са перфектно урађеном зеленом и црвеном зоном. Веома
сам захвалан компанији „Термомонт” и
господину Бурчулу на изузетној подршци и помоћи, што је ово донирао, платио и грађевинске радове извео за само
12 дана – рекао је председник Вучић, истичући одличну опремљеност болнице и
задовољство што смо у овој борби против вируса корона успели много тога
сами да направимо.
Власник и директор фирме „Термомонт” Дејан Бурчул
захвалио је партнерима и фирмама са којима су претходних дана радили.
– Дневно је на овом објекту радило 200 људи, радили
смо мукотрпно, било је тешко, али очигледно изводљиво. Били смо посвећени, максимално ангажовани, знали
смо шта нам је циљ, а то је да нашим грађанима пружимо капацитет који ће омогућити да што пре и што лакше
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Обилазећи радове током изградње нове болнице
капацитета 60 постеља, министар Вулин
истакао је да ће та болница заувек остати
грађанима Србије, уједно ће бити и својеврсно
подсећање на вредне људе и вредне раднике,
али и пример свим грађанима Србије, јер помоћ
коју је „Термомонт” пружио није била њихова
дужност, већ производ њихове жеље да помогну.

ВОЈСКА СРБИЈЕ БРИНЕ О СВОЈИМ И АКТИВНИМ
И ПЕНЗИОНИСАНИМ ПРИПАДНИЦИМА
Имајући у виду да су за старије од 65 година важиле строге
мере, војни пензионери, као део те популације, понашали су се
веома одговорно, уз придржавање прописаних мера. Како би
са супругом Љубинком лакше поднео дане у изолацији која је
уведена за све грађене Србије старије од 65 година, као мера
превенције у борби против ширења вируса корона, мајору у
пензији Рајку Ракићу министар Вулин уручио је пакет помоћи са
намирницама и средствима за хигијену.
Рајко Ракић и његова супруга Љубинка, са којом је у браку 67
година, рекли су том приликом да изолацију подносе добро и да
се придржавају мера које је држава донела ради заштите својих
грађана. Иако има 95 година, Рајко је нагласио да захваљујући
телевизији, интернету и новинама, прати актуелности у земљи и
да има бројна интересовања.
Рајко и Љубинка Ракић гест министра Вулина прихватили су
као израз бриге и за старе и за војне пензионере и истичу да
захваљујући ћерки и младићу из комшилука, који их снабдевају,
не оскудевају ни у чему.
Након уручења пакета помоћи породици Ракић, министар Вулин
поновио је да Војска Србије брине о свим својим припадницима,
без обзира на то да ли су активни или су пензионери.
превазиђу болест. Осим тога, објекат је рађен квалитетно
и свакако ће на овом месту остати и наредних 30 година
– рекао је власник „Термомонта” Дејан Бурчул.
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ну механичке вентилације. Војно здравство је из својих
капацитета опремило болницу новим болничким креветима и савременом медицинском опремом, са четири респиратора и четири пацијент-монитора.
Донација нове болнице коју су изградили приватни
предузетници пример је хуманости и солидарности, један од блиставих примера како људи добре воље треба и
могу да се понашају у тешким приликама као што је садашња борба против вируса корона. То су они посебни
тренуци у животу једног друштва када се подсећамо а и
придржавамо речи оца Митрофана Хиландарца: „Наше
је само оно што дамо другима”.
ДОНАЦИЈЕ У СЛУЖБИ ХУМАНОСТИ
Међу многим питањима, чини се да је пандемија вируса корона и околности које су је пратиле у први план наметнула и оно које се тиче личне одговорности свакога
од нас, наводећи многе да се запитају „шта је то што свако од нас може да учини и помогне у тешком времену које
је наступило”.
Захваљујући људима добре воље и њиховој хуманости, пацијентима са лакшом клиничком сликом обољења
од вируса корона у привременим болницама на Београдском сајму, Новосадском сајму, Хали „Чаир” у Нишу и привременој болници у ВМЦ „Карабурма” олакшани су дани
лечења бројним донацијама у виду прехрамбених производа, телевизора, апарата за мерење притиска, тунела за
дезинфекцију, интернет везе, дневних новина, књига, часописа, апарата за воду и топле напитке, чајева, пуњача
за мобилне телефоне...
Међу првим донацијама, испред Хале 1 Београдског
сајма испоручене су донације компаније ДИС, која је донирала пет милиона динара у прехрамбеним производима и средствима за хигијену, и кладионице „Сокер” која
је донирала 136 телевизора ЛЦД, намењене привременим
болницама на Београдском и Новосадском сајму, као и у
хали „Чаир” у Нишу.
Донације су представници тих компанија уручили начелнику Управе за војно здравство бригадном генералу др
Угљеши Јовичићу, који је изразио захвалност што су имали разумевања за здравствене раднике и пацијенте, додајући да ће те донације бити велика помоћ да дани лечења
протекну што брже.
Генерални директор компаније ДИС Иван Шулеић истакао је да се та компанија, као највећи домаћи трговин-
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Дневно је на овом објекту радило 200 људи, радили
смо мукотрпно, било је тешко, али очигледно
изводљиво. Били смо посвећени, максимално
ангажовани, знали смо шта нам је циљ, а то је да
нашим грађанима пружимо капацитет који ће
омогућити да што пре и што лакше превазиђу
болест. Осим тога, објекат је рађен квалитетно
и свакако ће на овом месту остати и наредних 30
година – рекао је власник „Термомонта” Дејан Бурчул.

ски ланац, одлучила на ову донацију у оквиру програма
подршке Влади Републике Србије и нашем здравству у
борби против епидемије вируса корона.
– Ови велики изазови са којима се данас сусреће наше
друштво могу се превазићи потпуном одговорношћу сваког појединца, хуманошћу, солидарношћу и заједништвом
целог нашег система – нагласио је Шулеић.
Директор набавке кладионица „Сокер” Владимир Ђекић истакао је да је циљ те компаније да у овим тешким
тренуцима помогне оболелима колико год је у могућности.
– Телевизори које смо донирали учиниће њихов боравак овде што је могуће пријатнијим – нагласио је Ђекић.
Сваким даном јављало се све више оних који су хтели
да помогну. У ову акцију укључио се и Медија центар „Одбрана” Управе за односе са јавношћу Министарства одбране, који је донирао 100 наслова из своје издавачке делатности и више десетина примерака магазина „Одбрана”.
Компанија „Вечерње новости” обезбедила је 750 књига,
али и 100 примерака дневних новина које су се на дневном
нивоу достављале привременим болницама у Београду,
Новом Саду и Нишу. Дневне новине донирале су и медијске куће „Политика”, „Ало”, „Курир”, „Информер”, „Српски
телеграф”, недељник „Експрес”, уз напомену да ће се број
примерака, у складу са потребама, повећавати. Компанија
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ВОЈНИ СПОРТИСТИ ДОНОСЕ ЛЕКОВЕ
ВОЈНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА
Припадници Спортске јединице Војне академије познати су по
својим успесима у свету спорта, али и срчаношћу којом бране
боје наше заставе на такмичењима широм света. Своју хуману
страну показали су војни спортисти десетобојац Михаил Дудаш и
каратисткиња Јована Прековић, који су војним пензионерима на
Новом Београду донели лекове који су им били неопходни.
Двоје младих спортиста однели су лекове, које су претходно уз
рецепте подигли у Војномедицинском центру „Нови Београд”, на
адресе четири породице војних пензионера, који су имали само
речи захвалности за племенити гест наших војних спортиста.

Међу онима које су посетили Јована и Михаил је и генерал-мајор
у пензији Симеон Туманов, коме су на његовој адреси на Новом
Београду уручили лекове.
– Свака вам част. Ја подржавам оно што Војска ради и све
оно што је урадила за добробит свих нас – речи су генерала у
пензији Туманова који је, као некадашњи војни спортиста, уз
разговор о спорту посебно захвалио овим младим људима на
лепом гесту.
Уз питање „Како сте?”, каратисткиња Јована и десетобојац
Михаил наставили су посете новобеоградским војним
пензионерима.
Говорећи о том хуманом гесту, десетобојац Михаил Дудаш
нагласио је да је, имајући у виду мере забране кретања за
наше најстарије суграђане, свестан ситуације у којој се налазе,
изнашао начин да им свакодневне бриге бар мало олакшају.
– Ми спортисти тренутно нисмо у могућности да се бавимо
својим послом, па смо се у жељи да помогнемо одазвали позиву
Војске Србије да на овај начин помогнемо суграђанима којима је
то потребно – рекао је Михаил Дудаш, са радошћу што је њихов
гест заиста пуно обрадовао војне пензионере.
Каратисткиња Јована Прековић, светска шампионка у каратеу,
истакла је да су били у прилици да помогну најстаријим
суграђанима и однесу им лекове који су им неопходни.
– Били смо на четири адресе где живе војни пензионери,
разговарали са њима, питали их за здравље... Потрудили смо
се да им, бар накратко, дан учинимо испуњенијим – истакла
је Јована Прековић додајући да јој је задовољство што је у
прилици да учини такав гест за оне којима је помоћ неопходна.

„Color Media International” донирала је часописе „Лепота времене болнице у Београду, Новом Саду и Нишу, а шест
и здравље”, „Gloria”, „Story” и „Hello!”. Адриа медиа мага- апарата за кафу и три апарата за чај са допунама, за пацизини такође су донирали магазине „National Geographics”, јенте и медицинско особље у привременим болницама до„Cosmopolitan”, „Mens Health”, „Сенса” и „Лепа и срећна” за нирало је предузеће „Esspresso Expres” из Краљева. Компапривремене болнице у Београду, Новом Саду и Нишу, као нија „Књаз Милош Натура” донирала је шест апарата са
и за ВМЦ „Карабурма”. Свети архијерејски синод Српске топлом и хладном водом и шест палета флаширане воде
православне цркве донирао је часописе „Православље” и Аqua Viva. Компанија „Маћи” донирала је два апарата са
„Православни мисионар”, а компанија „Борба” више сто- неограниченом количином бесплатних топлих напитака
тина примерака часописа. Предузеће „Печат” донирало је за медицинско особље и припаднике Војске Србије. Превише стотина књига и часописа за привремене болнице. дузеће „Алева” донорало је седам хиљада инстант супа за
Часопис „Недељник” придружио се донаторима магази- привремене болнице.
Фирма „3М” донирала је 50 пуњача за мобилне телена са 100 примерака тог часописа за привремене болнице
фоне за медицинско особље. Јавно комунално предузеу Београду, Новом Саду и Нишу.
Књиге су донирале и Градска библиотека Београда и то ће „Зеленило” Београд донирало је саднице туја, које су
300 наслова, као и удружење „Музеј књиоплемениле простор око Хале 1 Београдге Адлигат” које је донирало 1.500 књиВођени идејом хуманости,
ског сајма.
га за привремену болницу на Београдкомпаније, привредна
За привремену болницу на Београдском сајму, као и по 1.000 књига за обоском сајму „Сигма промет” из Бечеја додруштва и институције,
леле смештене на Новосадском сајму и у свака из свог домена, показале нирала је 1.100 метара квадратних мрехали „Чаир” у Нишу. Издавачко предузеже као заштите од сунца, а фирма „ННС
су интересовање да помогну
ће „Евробук Д.О.О” донирало је 300 књисистем” 50 продужних каблова.
лицима која су смештена у
га. Више стотина књига донирала је изТунеле за дезинфекцију краљевачка
привремене болнице, како
фирма „Трефоли инжењеринг” донирадавачка кућа „Д. Р. Гилберт центар букс”.
би им прописано време
Млекара Шабац донирала је 10.000
ла је за привремену болницу на Београдкарантина протекло у што
памучних маски. Компанија „Fructus”
ском сајму и за ВМЦ „Карабурма”, а крабољим условима и уз што
донирала је 27.600 кесица чајева за пригујевачка „Призма” 20 апарата за мерење
хуманије садржаје.
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У ФОКУСУ
Ови велики изазови са којима се
данас сусреће наше друштво могу се
превазићи потпуном одговорношћу
сваког појединца, хуманошћу,
солидарношћу и заједништвом
целог нашег система – нагласио је
директор „Диса” Иван Шулеић.

притиска за привремене болнице у Београду, Новом Саду
и Нишу. За привремену болницу у нишкој хали „Чаир”
кладионице „Моцарт” донирале су 35 ЛЦД телевизора.
Новосадско предузеће „Digital vision” донирало је пуњаче, каблове за пуњење и преносиве батерије за привремену болницу у том граду. За исту привремену болницу,
Одељење Министарства унутрашњих послова из Футога, као и предузетници из тог града донирали су 320 литара медицинског алкохола, а 100 литара медицинског алкохола донирала је и фирма „РХМ” из Футога. Предузеће „Vinex etil” донирало је, такође, 1.000 литара медицинског алкохола за ВМЦ „Карабурма”.
Компанија „Abella Pharm” донирала је 30 радних униформи за медицинско особље ангажовано у привременој
болници у Новом Саду. Компанија „Unionclean” донирала је пет милиона динара у средствима за хигијену и дезинфекцију.
Хотел „Слодес” је у виду донације обезбедио бесплатне
смештајне капацитете, а предузеће „Millennium Team” донирало је нови објекат за смештај миграната у Обреновцу.
Вођени идејом хуманости, компаније, привредна друштва и институције, свака из свог домена, показале су интересовање да помогну лицима која су смештена у привремене болнице, како би им прописано време карантина протекло у што бољим условима и уз што хуманије садржаје.|
Фото: фото-репортери Медија центра „Одбрана”
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