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ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
Пандемија изазвана Корона вирусом је обележила 2020. годину. Глобалне 

последице које је изазвала у смислу економских и друштвених поремећаја још увек не 
можемо да сагледамо у потпуности јер се пандемијска криза наставила и у 2021. години.  

Организација Црвеног крста има велико искуство у одговору на несреће, како из 
времена избеглиштва, тако и из времена када су се дешавале елементарне непогоде. Ипак, 
почетак пандемије COVID-19 је био непознаница и изазов за све. Због увођења ванредног 
стања, донетих епидемиолошких мера и немогућности окупљања све планом предвиђене 
активности су отказане.  

У односу на епидемиолошку ситуацију везану за COVID-19,  упутства и препоруке 
Министарства здравља Републике Србије и на јавна овлашћења поверена Црвеном крсту, 
приоритетне активности организације Црвеног крста су у 2020. години  били социјални 
програми, мотивисање добровољних давалаца крви и организовање акција добровољног 
давања крви, као и заштита и подршка запослених и волонтера. 

Непосредно након проглашења ванредног стања 15. марта, у Црвеном крсту 
Војводине и организацијама Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама, 
предузете су све мере и активности у циљу што ефикаснијег функционисања у ванредним  
околностима.   

Црвени крст Војводине је био у сталној комуникацији са Покрајинским штабом за 
ванредне ситуације. 

Чланови Управног одбора Црвеног крста Војводине су редовно информисани о 
актуелној ситуацији, предузетим мерама и оперативним активностима Црвеног крста 
Војводине, а седнице Управног одбора су одржаване у складу са епидемиолошким мерама.  

Током ванредног стања секретар Црвеног крста Војводине је обишао свих 45 
организација у војвођанским градовима и општинама, са циљем бољег сагледавања стања 
и потреба на терену. 

Црвени крст Војводине је у циљу реализације активности у условима ванредног 
стања пажњу посвећивао доброј комуникацији са организацијама Црвеног крста у 
војвођанским градовима и општинама. Са организацијама је остваривана дневна 
комуникација, како би се пратио рад и потребе на терену.  

Повратне информације и извештаји су стизали у Црвени крст Војводине, где су 
обједињавани и прослеђивани Црвеном крсту Србије.   

Остваривани су и контакти са Покрајинском Владом и Секретаријатом за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова у циљу обезбеђивања заштитне опреме за 
волонтере и запослене, као и хуманитарне помоћи у виду пакета хране и хигијене за 
најугроженије категорије становништва.  

Црвени крст Војводине је настојао да, поред сложене ситуације која је захтевала 
стално ангажовање на социјалним програмима, један од приоритета  буду програми 
заштите здравља и живота људи у заједници, посебно се усмеравајући на осетљиве 
категорије као што су стара, болесна и лица са инвалидитетом. 

Последице епидемије су се одразиле и на психу људи. Нови вирус је код људи 
изазвао узнемиреност и страх. Због тога је посебна пажња посвећивана психосоцијалној 
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подршци како становништву, тако и волонтерима и запосленима у циљу мотивације за даљи 
рад.  

У оквиру активности на плану добровољног давалаштва крви, Црвени крст Војводине 
је одржавао сталне контакте са Заводом за трансфузију крви Војводине и организацијама 
Црвеног крста у градовима и општинама слао додатна упутства, како спроводити мере 
заштите током акција добровољног давања крви. 

Дистрибутивни центар Црвеног крста Војводине је све време функционисао, тако да 
је дистрибуција хуманитарне помоћи према организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама текла редовно.  

Црвени крст Војводине је предузимао активности на решавању питања 
функционисања организације Црвеног крста, кроз поштовање и примену Закона о Црвеном 
крсту Србије и других закона који регулишу рад Црвеног крста.  
 

Црвени крст Војводине је активности планиране у 2020. години реализовао кроз 
следеће области: 
 

 Организација и развој; 

 Дифузија Основних принципа Црвеног крста и међународног хуманитарног права; 

 Служба тражења; 

 Социјална делатност; 

 Здравствено васпитна делатност; 

 Добровољно давалаштво крви; 

 Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења; 

 Програм припрема за деловање у несрећама и одговор на несрећу; 

 Рад са подмлатком и омладином; 

 Међународна сарадња. 
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Од активности које су реализовале организације Црвеног крста у Војводини у 2020. 
години наводимо следеће: 

 

 У области добровољног давалаштва крви, на 945 акција je прикупљено 45.662 
јединице крви. На припреми и реализацији акција било је ангажовано укупно 1.127 
волонтера са 16.983 сати волонтерског ангажовања.  

 За реализацију здравствено превентивних програма и активности 359 волонтера је 
утрошило укупно 1.503 волонтерских сати. На тему здравих стилова живота кроз 
едукације је обухваћено 2.021 деце и младих на 45 радионица/предавања у 
основним и средњим школама, а о превенцији болести зависности едуковано је 
2.271 деце и  младих и 96 родитеља.  

 У организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у активностима у области 
прве помоћи je било ангажовано укупно 272 волонтера са 6.496 сата ангажовања. За 
такмичења у пружању прве помоћи обучено је 535 чланова екипа Подмлатка и 
Омладине и 110 деце у категорији „петлића“. О значају прве помоћи информисано 
је 1.308 деце током 97 једночасовних предавања.  

 У оквиру Програма припреме за деловање у несрећама 68 волонтера из 6 
организација Црвеног крста, учествовало је на 10 вежби које су организовали други 
субјекти заштите и спасавања, док је 8 организација Црвеног крста организовало 12 
вежби на којима је било ангажовано 184 волонтера. Укупно 222 обучених волонтера, 
са утрошених 2.976 сати волонтерског рада, било је ангажовано на обезбеђивању 49 
јавних догађаја. Превентивним активностима на смањивању ризика од несрећа било 
је обухваћено 13.681 особа. Помогнуто је 147.652 особа погођених несрећом.  

 У протеклој години било је ангажовано 65 спасилаца на води, док је 5.100 грађана 
било обухваћено превентивним активностима у области безбедности на 
купалиштима. 

 Програм народне кухиње је реализован у 24 организације Црвеног крста у 
градовима и општинама, у којима је обухваћено 9.557 социјално најугроженије 
особе, од којих је 2.900 деце до 18 година и 1.570 старијих од 65 година. Током 
године укупно је припремљено 1.908.818 оброка који су били подељени на 142 
дистрибутивних пунктова, а дистрибуирано је и 54.862 ланч пакета. На програму је 
укупно било ангажовано 323 волонтера са 58.518 радних сати. Породичним пакетима 
хране и хигијене обухваћено је укупно 61.216 породица.  

 У оквиру Програма бриге о деци из социјално угрожених породица, из локалних 
извора финансирања, на одмору и опоравку је боравило је укупно 84 социјално 
угрожена детета из 7 војвођанских градова и општина. 

 Програм бриге старијима је реализован у 22 организације Црвеног крста 
захваљујући ангажовању 316 волонтера, а број корисника у разним видовима овог 
Програма био је 14.393 старијих.  

 Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у 
образовање реализује 14 организација Црвеног крста у градовима и општинама, а у 
активностима је учествовало 239 деце и 351 родитељ.  

 У Програм подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом је укључено 202 
деце и младих особа и 110 родитеља. 
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 Програм Промоција хуманих вредности је реализовало 15 организација Црвеног 
крста у сарадњи са 25 основних школа и 2 предшколске установе,  а обухваћено је 
1.161 ученик и 95 деце предшколског узраста. Програм је реализовало 57 младих 
волонтера Црвеног крста, у сарадњи са 52 просветна радника. 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама су својим активностима 
Дифузије обухватиле преко 10.000 ученика и студената и припадника других циљних 
група.  

 У периоду од 8. до 15. маја обележена је „Недеља Црвеног крста“ у оквиру које је 
спроведено 197 активности у 37 организација Црвеног крста на територији АП 
Војводине.  

 Међународни дан волонтера обележило је 36 организација Црвеног крста. У 
реализацију активности било је укључено 281 волонтера, који су укупно били 
ангажовани 851 сат. 
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ОГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ 
 
Почетак календарске године обележили су послови утврђени Статутом Црвеног крста 
Војводине и Планом рада u 2020 години: 
 

 Сачињен је Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2019. годину по програмима 
и пројектима, као и План рада Црвеног крста Војводине за 2020. годину; 

 Урађени су извештаји о финансијском пословању у складу са Планом рада u 2019. 
години; 

 Израђен је финансијски план за 2020. годину према Покрајинској влади АП 
Војводине, у односу на одобрена средства по Одлуци о Буџету АП Војводине; 

 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова достављен је обједињен наративни и финансијски извештај за 2019. годину и 
годишњи извештај о реализацији родно одговорног програмског буџета; 

 Потписан је уговор за финансирање послова и активности у складу са чланом 1. и 13. 
Закона о Црвеном крсту Србије; 

 У процесу израде финансијског плана, сачињен је план јавних набавки, у складу са 
Законом. Организацијама Црвеног крста у Покрајини пружена је стручна помоћ у 
изради плана јавних набавки и извештавању Управе за јавне набавке; 

 Статистичка обрада извештаја о раду 45 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама у Војводини. Обрађени извештаји су прослеђени Црвеном крсту Србије; 

 У складу са Статутом Црвеног крста Војводине, током фебруара месеца, одржане су 
седнице свих комисија Управног одбора Црвеног крста Војводине, које су 
разматрале Извештај о раду за 2019. годину и План рада за 2020. годину; 

 Одржана је седница Надзорног одбора Скупштине Црвеног крста Војводине. 
Надзорни одбор је прегледао финансијско пословање Црвеног крста Војводине у 
2019. години и упутио Завршни рачун Управном одбору на усвајање; 

 Одржана је Скупштине Црвеног крста Војводине; 
 Паралелно са наведеним организационим активностима, вршене су припреме за 

реализацију програмских активности, које су планиране у првом кварталу 2020. 
године; 

 Након проглашења ванредног стања 15. марта, Црвени крст Војводине и свих 45 
организација Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама је било 
оперативно ангажовано у одговору на COVID-19;  

 У односу на епидемиолошку ситуацију везану за COVID-19,  упутства и препоруке 
Министарства здравља Републике Србије и на јавна овлашћења поверена Црвеном 
крсту, приоритет организације Црвеног крста у одговору на несрећу су били 
социјални програми, мотивисање добровољних давалаца крви и организовање 
акција добровољног давања крви, као и заштита и подршка запослених и волонтера; 

 У складу са донетим уредбама и препорученим мерама заштите, Црвени крст 
Војводине је отказао све планом предвиђене активности, обуке и манифестације; 

 Управни одбор Црвеног крста Војводине је током ванредног стања и у писменој и у 
усменој форми био информисан о укупној ситуацији и приоритетним активностима;  
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 Након престанка ванредног стања и ублажавања мера, Црвени крст Војводине је 
реализовао и мањи део планом предвиђени активности, које нису захтевале масовна 
окупљања. Све активности су реализоване уз препоручене мере заштите;  

 С обзиром да Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи, због масовности, није 
могло бити реализовано, Црвени крст Војводине је тражио и добио писмено 
одобрење од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, да се средства која су планирана, а нису утрошена због 
епидемије изазване Корона вирусом, могу искористити у сврху набавке опреме.  
Црвени крст Војводине је у процедури набавки, набавио одређену опрему за 
организације Црвеног крста у градовима и општинама, као и за мобилни тим Црвеног 
крста Војводине. 

 

Координација рада са организацијама Црвеног крста 
у градовима и општинама у АП Војводини 

 
 У делу послова координације рада са организацијама Црвеног крста у градовима и 

општинама АП Војводине, Црвени крст Војводине се ангажовао по питањима 
решавања оперативног функционисања једног броја организација Црвеног крста на 
територији Војводине; 

 На појединачне захтеве организација Црвеног крста у градовима и општинама АП 
Војводине израђивао уговоре или анексе уговора за  потребе њиховог пословања, а 
према потребама и на захтев организација Црвеног крста давао и правна тумачења 
из различитих области функционисања; 

 Црвени крст Војводине је био ангажован на обезбеђивању и реализацији донација; 
 Црвеном крсту Сента је локална самоуправа уступила на коришћење нови пословни 

простор који је функционалнији него претходни, тако да ће у њему  бити могуће 
реализовати едукације и друге активности које спроводи Црвени крст Сента. 
Отварању просторија је 21, јануара присуствовао секретар Црвеног крста Војводине 
са сарадником; 

 Локална самоуправа je 2019. године обезбедила Црвеном крсту Инђија ново возило 
за превоз намирница за кориснике народне кухиње. У договору са Црвеним крстом 
Војводине, Црвени крст Инђија је у августу месецу поклонио своје половно  возило, 
које је раније коришћено за програм народне кухиње Црвеном крсту Сремски 
Карловци, који није имао возило. Организацији Црвеног крста у Сремским 
Карловцима возило ће помоћи у ефикаснијем обављању активности Црвеног крста. 
Леп гест подршке и сарадње између организација Црвеног крста; 

 Програм Народне кухиње функционише у Малом Иђошу више од 10 година.  До 2019. 
године су кувани оброци припремани у кухињи Црвеног крста Бачка Топола, а након 
тога до октобра 2020. оброци су спремани у народној кухињи Црвеног крста 
Суботица.  Црвени крст Војводине је подржао иницијативу Црвеног крста Мали Иђош 
да формира сопствену народну кухињу у којој ће се спремати оброци. У том смислу 
Црвени крст Војводине је учествовао у преговорима са локалном самоуправом и у 
повезивању са организацијама Црвеног крста које су свесрдно помогле овај пројекат 
кроз опрему и размену конкретних искустава везаних за припрему куваних оброка и 
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целокупно функционисање народне кухиње. Црвени крст Инђијa је поклонио 
основну кухињску опрему, што је представљало основ за даље преговоре са 
локалном самоуправом у вези финансирања програма. Велику подршку и помоћ у 
делу формирања, као и у начину функционисања кухиње пружио је и Црвени крст 
Суботица, који има дугогодишње искуство. Од почетка октобра 2020. године, 
Програм народне кухиње за 200 корисника, реализује се у потпуности у оквиру 
Црвеног крста Мали Иђош. Са локалном самоуправом, која ће и даље финансијски 
подржавати рад народне кухиње, потписан је Уговор о коришћењу простора у којем 
се кухиња налази. Иако је пред Црвеним крстом Мали Иђош је мноштво изазова 
техничке природе (возило за дистрибуцију,  допуна опреме), кухиња успешно 
функционише и корисници Програма су задовољни.  

 
Саветовања секретара 
 
 Након укидања ванредног стања и ублажавања епидемиолошких мера, Црвени крст 
Војводине је у својим просторијама одржао саветовања са секретарима који су били 
подељени у две групе (28. маја и 2. јуна), како би се испоштовала физичка дистанца. Од 
позваних 45, састанцима се одазвало 43 секретара. Сврха састанка је била анализа рада у време 
ванредног стања, односно које су уочене предности, а које слабости наших организација у време 
„COVID-19“ епидемије. 

 
Црвени крст Војводине је у периоду од 29. до 30. октобра организовао саветовање 

са секретарима у хотелу „Норцев“, у адекватном простору, поштујући све препоручене мере 
заштите. На саветовању је било говора о начину функционисања организација Црвеног 
крста током епидемије COVID-19, различитим изазовима са којима се у раду сусрећемо, 
начинима превазилажења нејасноћа и унапређење рада, преносу информација и начином 
извештавања, анализом рада у области добровољног давалаштва крви, Програму народних 
кухиња и Закону о архивској грађи и архивској делатности. 

У делу разговора о актуелној ситуацији у добровољном давалаштву крви саветовању 
је присуствовала др Сања Богдановић, директорка Завода за трансфузију крви Војводине, 
са сарадницом.  

 
ФОНД ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОГРАМЕ И ОПЕРАТИВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

 
У току 2020. године, средства из Фонда за развојне програме и оперативно функционисање, 
одлукама Управног одбора Црвеног крста Војводине су додељена следећим 
организацијама Црвеног крста: 

 

 ОЦК датум  износ 

1 Ириг 30.3.2020. За функционисање 70.600,00 

2 Зрењанин 20.5.2020. Део за израду Монографије 100.000,00 

3 Алибунар 16.12.2020. Део за изградњу магацина 200.000,00 

 Укупно   370.600,00 
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Обуке 
 
Могућности финансирања путем ЕУ фондова 
 

Црвени крст Војводине је, у сарадњи са Фондом „Европски послови АП Војводине“, 
организовао обуку на тему „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“. Обука је 
одржана у просторијама Црвеног крста Војводине у периоду од 26. до 28. фебруара 2020. 
године. Обуци је присуствовало укупно 15 полазника, од којих је тринаест запослених у 
организацијама Црвеног крста Нови Сад, Стара Пазова, Суботица, Инђија, Врбас, Нови Бечеј, 
Житиште, Сента, Сремски Карловци, Бечеј и Нова Црња и двоје запослених у Секретаријату 
Црвеног крста Војводине. Обуку су одржали предавачи из Фонда „Европски послови АП 
Војводине“, који су кроз интерактиван рад, на успешан начин, полазницима пренели своја 
знања и искуства из области израде пројектних предлога према фондовима Европске уније. 
 
Вештине комуникације 
 
 У Црвеном крсту Војводине је 12. марта одржана обука Вештине комуникације у 
смислу асертивног понашања. Обуци су присуствовали представници организација Црвеног 
крста Нови Бечеј, Житиште, Пландиште и Ириг, као и запослени у Секретаријату Црвеног 
крста Војводине. Предавач је била проф. др Снежана Товиловић, психолог. 
 
Јубилеј Црвеног крста Зрењанин 
 

Свечаношћу која је одржана 22. октобра 2020. године у 
Народном позоришту „Тоша Јовановић“,  Црвени крст Зрењанин 
je обележио 140. годишњицу постојања и рада. У присуству 
бројних званица, волонтера и сарадника промовисана је 
монографија „Традиција хуманости – 140 година Црвеног крста 
Зрењанин“, чији су аутори Филип Крчмар, Александра 
Танасијевић и  Весна Каравида. 

На свечаности је одата почаст заслужним појединцима 
који су се налазили на челу Црвеног крста Зрењанин од краја седамдесетих година прошлог 
века до данашњих дана и уручена су признања некадашњим председницима организације 
Црвеног крста Зрењанин.  

Свечаности су присуствовали председник Црвеног крста Србије проф. др Драган 
Радовановић, генерални секретар Црвеног крста Србије 
Љубомир Миладиновић, председник Црвеног крста 
Војводине Дејан Укропина, секретар Црвеног крста 
Војводине Бошко Митрашиновић, градоначелник 
Зрењанина др Симо Салапура, начелница 
средњобанатског управног округа Снежана Вучуревић, 
представници Војске, великодостојници Српске 
православне цркве, директори основних и средњих 
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школа, установа и институција града Зрењанина, медији, донатори, бројни сарадници и 
пријатељи Црвеног крста Зрењанин. 

Градоначелник Зрењанина је, овим поводом, примио у Градској кући  делегације 
Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине. 

 
Међународни дан волонтера 
 

Црвени крст Србије, као највећа волонтерска организација у земљи, сваке године 
обележава 5. децембар Међународни дан волонтера, који је ове године обележен под 
слоганом „Кроз волонтирање заједно можемо све''. Посебна пажња се поклања 
волонтерима који су ангажовани у својим локалним заједницама, јер њихово ангажовање 
доприноси да те заједнице буду отпорније на могуће ризике као што су природне 
катастрофе, економске и политичке кризе. Ова 2020. година  је обележена пандемијском 
кризом невиђених размера,  која траје и која значајно утиче на све нас у сваком аспекту 
живота. Од марта месеца, када је криза почела, волонтери Црвеног крста и професионално 
запослени су показали изузетну хуманост, пожртвованост, знање и храброст пружајући 
своје услуге најугроженијим људима. 

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су обележиле 
овај дан у складу са могућностима и епидемиолошким препорукама, организујући онлајн 
састанке са волонтерима, објављивањем захвалности волонтерима путем друштвених 

мрежа и друго. 
Црвени крст Инђија је обезбедио средства и 

одштампао промотивне плакате за обележавање 
Међународног дана волонтера за све организације 
Црвеног крста у Војводини и доставио их Црвеном 
крсту Војводине. Црвени крст Војводине је сачинио 
дистрибутивну листу и дистрибуирао плакате у 44 
организације Црвеног крста. Леп гест Црвеног крста 
Инђија. 

 
 

РАД ОРГАНА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ 
 
Седница Скупштине Црвеног крста Војводине 

 
Редовна седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана  10.  марта 2020. 

године. На седници су разматрани и усвојени  Извештај о раду Црвеног крста Војводине у 
2019. години,  План рада Црвеног крста Војводине за 2020. годину, Извештај председника 
Надзорног одбора Црвеног крста Војводине о финансијском пословању Црвеног крста 
Војводине у 2019. години.   

Седници Скупштине су, као гости, присуствовали представници Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Завода за 
трансфузију крви Војводине, Покрајинског заштитника грађана, Копнене војске РС и Речне 
флотиле и  Дирекције за робне резерве АП Војводине. 
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Из структуре Црвеног крста Србије Скупштини су присуствовали мр сци. Сињка 
Сомер, потпредседник и  Љубомир Миладиновић, генерални секретар и проф. др Бориша 
Вуковић, почасни председник Црвеног крста Војводине. 
 
Управни одбор 
 
Током 2020. године Управни одбор Црвеног крста Војводине је одржао укупно 8 седница, 
од којих су 2 одржане електронским путем због хитности доношења одлука. 
 

Ред. 
број 

ДАТУМ ВРСТА СЕДНИЦЕ 

1. 30.01.2020. године Редовна седница 

2. 25.02.2020. године Редовна седница 

3. 10.03.2020. године Редовна седница 

4. 19.05.2020. године Редовна седница 

5. 25.06.2020. године Електронска седница 

6. 15.09.2020. године Редовна седница 

7. 08.10.2020. године Електронска седница 

8. 16.12.2020. године Редовна видео седница 

 
 
Надзорни одбор 
 

Надзорни одбор Црвеног крста Војводине је 14. фебруара 2020. године прегледао 
Завршни рачун Црвеног крста Војводине за 2019. годину и упутио га Управном одбору на 
разматрање и усвајање. 
 
Комисије Управног одбора Црвеног крста Војводине 

 
У првој половини фебруара месеца одржане су седнице комисија Управног одбора 

Црвеног крста Војводине: Комисија за организацију и развој и нормативну делатност, 
Комисија Службе тражења, Комисија за социјални рад, Комисија за здравствено-васпитну 
делатност, Комисија за прву помоћ, Комисија за добровољно давалаштво крви, Комисија за 
припрему за деловање у несрећама, Комисија за спасилаштво на води, Комисија за рад са 
подмлатком и омладином и Комисија за информисање. Комисије су анализирале Извештај 
о раду у 2019. години и, у односу на општи план рада, утврдиле оперативне планове рада 
за 2020. годину. 
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ДИФУЗИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА  
И ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 
У функцији Центра за Дифузију, Црвени крст Војводине je у 2020. години пратио и 

координирао континуирани рад организација на активностима ’’Ширења знања о 
међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца’’.  

У циљу разумевања и прихватања улоге и значаја Основних принципа Међународног 
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и правила међународног хуманитарног права 
реализују се бројни, специфични садржаји за различите циљне групе, интерно (чланови, 
волонтери у свим програмима и запослени у Црвеном крсту) и екстерно (ученици у 
основним и средњим школама, студенти, наставно особље у школама, на факултетима и 
вишим школама, здравствени и социјални радници, правосудни органи, органи власти, 
представници средстава јавног информисања корисници и потенцијални корисници 
програма Црвеног крста, припадници полиције и ватрогасно спасилачких јединица). 

 Елементи Дифузије су уграђени и реализују се кроз све традиционалне и календарске 
активности у организацијама Црвеног крста, као што су обуке и такмичења у области прве 
помоћи, промоција здравих стилова живота, добровољно давалаштво крви, социјални рад, 
Програм припрема за деловање у несрећама, Борба против трговине људима, Недеља 
Црвеног крста, омладински кампови и летње школе Црвеног крста.  

Како су све структуре Црвеног крста Србије укључене у интегрисани систем заштите 
и спасавања, организације Црвеног крста су од почетка епидемије изазване Корона вирусом 
вршиле активности у складу са јавним овлашћењима и својим мандатом.  

Током трајања ванредног стања едуковани волонтери Црвеног крста су били од 
изузетног значаја у одговору на несрећу. Волонтери су били едуковани како из области 
Дифузије, тако и по посебним програмима, али је ванредно стање налагало додатно и брзо 
оспособљавање људи који су се прикључили као нови волонтери да би пружали подршку 
најрањивијим групама. Грађани који су желели да волонтирају и помогну током ванредног 
стања су се јављали организацијама Црвеног крста, које су их евидентирале и упознавале 
их са специфичностима рада Црвеног крста, Мисијом и Принципима, у мери у којој је то 
било од значаја за природу њиховог ангажовања у Црвеном крсту у постојећим 
околностима, као и са мерама заштите и ризиком који је произилазио из здравствене 
ситуације у Србији.   

Како је епидемиолошка 
ситуација током читаве године 
диктирала одређене превентивне мере 
и ограничења везана за окупљање 
људи, организације Црвеног крста су 
своје активности прилагођавале 
ситуацији. Из тих разлога су едукације, у 
зависности од превентивних мера које 
су биле на снази, рађене или са малим 
бројем полазника у затвореном 
простору или онлајн. Војвођанске 
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организације су обележавале значајне  датуме, постављањем штандова на прометним 
местима, где су едуковани волонтери делили промотивни и едукативни материјал и 
пружали додатне информације заинтересованим грађанима. 
 
Недеља Црвеног крста (од 8. до 15. маја) 
 

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су због стања 
изазваног епидемијом COVID-19, све своје капацитете усмериле у  одговор на несрећу, 
односно одговор на потребе људи у заједници. Ипак, организације Црвеног крста у 
Војводини су, у складу са ситуацијом и поштујући мере заштите, обележиле Недељу Црвеног 
крста. 

Тема овогодишње кампање је била „Настави да тапшеш за волонтере, 
професионалце и све оне који учествују у одговору на COVID-19“ (#Keepclapping for the 
volunteers, staff and everyone responding to COVID-19). 

Црвени крст Војводине је традиционално и ове године обезбедио средства од 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и 
извршио набавку 513 пакета за бебе рођене током Недеље Црвеног крста.  
 

 
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

 
Активности у вези несталих лица у земљи и иностранству 
 

Током 2020. године, из категорије несталих лица у нашој земљи и у иностранству, 
покренуто је укупно 12 поступка тражења. Од укупног броја поднетих захтева за тражење 
током 2020. године, 3 поступка су успешно окончана, 1 поступак је обустављен, док се 8 
поступака тражења и даље води као отворено. Током 2020. године успешно је окончан 
један поступак тражења који је покренут током 2019. године и један који је покренут током 
2018. године. 

Такође, покренута су и два захтева за тражење гробног места која су 
неуспешно окончана због непостојања података о истим. 

 
Активности на предметима у вези Другог светског рата 
 

Покренуто је укупно 5 захтева за издавање потврда о 
времену проведеном у заробљеништву или времену 
проведеном у интернацији за време Другог светског рата. Од 
укупног броја поднетих захтева, издате су 2 потврде, док су 3 
захтева одбијена због непостојања података о лицима за која су 
захтеви покренути. Успешно су окончана и два захтева која су 
покренута током 2019. године. 

Такође, успешно је окончан и поступак који је покренут по захтеву архива 
„Аролосен“ из Немачке за проналазак ближих сродника заробољеног лица током Другог 
светског рата у циљу уручивањa његових личних предмета.  
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Активности у вези нерегуларних миграната 
 

Током 2020. године покренуто је укупно 7 захтева за тражење лица која су се 
налазила на мигрантском путу преко територије Републике Србије. Поред свих напора да 
се сазна њихова судбина, сви захтеви се и даље воде као отворени.   

Служба тражења је и током 2020. године била активно укључена у активности 
помоћи породицама миграната и тражилаца азила, чији су чланови изгубили међусобни 
контакт током миграције. У свим транзитно прихватним центрима за помоћ мигрантима 
који се налазе на територији АП Војводине, сарадници Службе 
тражења су кроз директни разговор или путем поделе лифлета 
пружали информације о превенцији раздвајања и о 
могућностима које Црвени крст нуди како би се покренуло 
тражење или провериле објаве лица која су пријавила нестанак 
ближих сродника на сајту Међународног комитета Црвеног 
крста „Restoring Family Links“.  
 

Активности предметима у вези рата на територији бивше Југославији 
 

Током 2020. године поднета су 3 захтева, која су се односила на тражење посмртних 
остатака несталих лица са територије Републике Хрватске из времена последњег рата и уз 
њих су попуњени и антемортем подаци о несталом лицу. Подносиоци захтева су сродници 
несталих лица са боравиштем на територији општина Темерин, Инђија и Нова Црња. 

 
 

Програм „Борба против трговине људима 
 

Додатна обука сертификованих и активних едукатора 
 
У периоду од 1. до 4. фебруара је Црвени крст Србије на 
Златибору организовао додатну обуку сертификованих 
едукатора у Програму борбе против трговине људима, који су у 
2019. години прошли локалну обуку за нове едукаторе. Циљ 
обуке била је припрема за лиценцирање тренера, која 
подразумева адекватно знање и коришћење свих едукативних 
модула и свих постојећих метода и техника рада са дефинисаним 
циљним групама. Од укупно 20 учесника, обуку је похађало 15 волонтера из војвођанских 
организација Црвеног крста и то: Нови Бечеј, Сремска Митровица, Пландиште, Нови Сад, 
Инђија, Бачка Паланка, Тител, Жабаљ, Шид, Сомбор, Оџаци, Кикинда, Зрењанин, Мали 
Иђош и Ковин.  
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Светски дана борбе против трговине људима 
 

Укупно 16 организација Црвеног крста у Војводини (Бачка 
Паланка, Беочин, Кикинда, Ковин, Нова Црња, Нови Сад, Оџаци, 
Панчево, Сента, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, 
Врбас, Бела Црква, Сомбор и Зрењанин) је обележило 30. јул, 
Светски дан борбе против трговине људима, у складу са 
инструкцијама Црвеног крста Србије и под називом „Спровођење 

активности путем интернета у Програму борбе против трговине људима“. 
Поштујући препоручене превентивне мере, група волонтера и сарадника Црвеног 

крста Србије је креирала низ активности које су спровођене путем интернета. Едуковани 
млади волонтери су применом одговарајућих апликација редовно спроводили 
информативне радионице и дискусије са својим вршњацима. Како би остали у контакту и 
најбоље комуницирали са вршњацима, волонтери Црвеног крста су креирали различит 
видео материјал и инстаграм профил са циљем заштите деце и младих од трговине људима, 
са посебним нагласком на потребу указивања на могуће опасности из интернет окружења.  

У складу са тим један број војвођанских организација Црвеног крста је организовао 
вршњачке едукације укључивањем едукатора и тренера у реализацију активности које су се 
одржавале преко интернета, док су неке организације организовале уличне акције током 
којих је дељен едукативни материјал, а грађани су информисани о значају превенције 
трговине људима и заштити жртава. 
 
Европски дан борбе против трговине људима 
 

Европска Комисија је 2007. године прогласила 18. октобар за 
Европски дан борбе против трговине људима. Од тада се широм 
Европе организују активности које имају за циљ подизање свести 
јавности о проблему и последицама трговине људима. Активности које 
Црвени крст Србије спроводи имају велики превентивни значај јер су 
усмерене ка деци и младима, као посебно угроженим циљним 
групама, али и на професионалце који у свом раду могу доћи у контакт 
са жртвама трговине људима.   

Размере проблема трговине људима  и његов утицај на живот и 
здравље људи довели су до активног укључивања Црвеног крста Србије у превентивне 
активности, јер се само континуираном активношћу свих релевантних институција и 
организација може  се стати на пут овом озбиљном проблему.  
               Укупно 19 војвођанских организација Црвеног крста (Бач, Бачка Паланка, Кикинда, 
Ковин, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Шид, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, Врбас, 
Зрењанин,  Пећинци, Кула, Суботица, Сремски Карловци, Инђија, Нова Црња) је овај датум 
обележило организовањем уличних акција и манифестација, предавања и радионица за 
децу различитог узраста, као и промоцијом активности преко друштвених мрежа и медија. 
У складу са епидемиолошким мерама заштите, предавања и радионице су одржане су само 
у местима у којима је постојао одговарајући простор, како нико не би био угрожен. 
Активности су биле медијски пропраћене. 
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МИГРАЦИЈЕ 
 

 Активности у прихватним центрима за мигранте су вршене искључиво у складу са 
мерама које је донела Влада Републике Србије. 
  
Изложба фотографија 
 

Након Београда, изложбе фотографија "Здравствена заштита којом се спасавају 
животи мигранта на Балкану" одржане су 29. јануара на Педагошком факултету у Сомбору 
и 04. фебруара у галерији Отвореног универзитета у Суботици. 

Фотографије су настале у мигрантским центрима у Србији (Суботици и Сомбору), 
Босни и Херцеговини и Северној Македонији, током јула и августа 2019. године. 
Захваљујући подршци Међународне Федерације Друштава Црвеног Крста и Црвеног 
Полумесеца (МФЦК)  фотограф Виктору Лакен је забележио изазове са којима се суочавају 
избеглице и мигранти на свом дугом и тешком путовању, али и рад волонтера и запослених 
Црвеног крста Србије и националних друштава у другим државама у којима им се пружа 
неопходна здравствена помоћ и психосоцијална подршка. 

 
 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Директно ублажавање сиромаштва  

 

Народне кухиње, 
пакети хране, хигијене и брашна 

 
 Програм народних кухиња је током 2020. 

године реализован, под посебним околностима 
изазваним пандемијом COVID-19, у 24 
организације Црвеног крста у војвођанским 
градовима и општинама за 9.345 корисника 

Током ванредног стања и у договору са 
локалним штабовима за ванредне ситуације, 
организације Црвеног крста које су спроводиле 
програм народних кухиња прилагодиле су његову 

реализацију условима и потребама у свакој средини. Ово је подразумевало да се дневно 
око 2.500 оброка  носило се на кућну адресу лицима која нису могла да напуштају своје 
домове, односно домаћинствима са члановима старијим од 65 година. Породице са 
млађим члановима, куване оброке су преузимале на дистрибутивним пунктовима уз 
примену свих препоручених мера заштите. 

Такође, појединим породицама су сваких 15 дана дистрибуирани породични пакети 
хране, уместо куваних оброка. Након завршетка ванредног стања, све кухиње су наставиле 
редовно функционисање у складу са безбедносним препорукама Владе Републике Србије.  
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Црвени крст Србије је 25. марта 2020. потписао Споразум о сарадњи са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за набавку намирница 
за функционисање Програма народних кухиња  током 9 месеци и породичних пакета хране, 
хигијене и брашна за општине II, III, IV степена развијености за 2020./2021. годину, након 
чега је покренут поступак јавних набавки. 

 
Црвени крст Војводине је почетком јуна започео дистрибуцију прве половине 

намирница у 24 народне кухиње у Војводини, а након тога и породичних пакета хране и 
хигијене за субстандардна насеља. До краја новембра је завршена дистрибуција намирница и 
брашна за све народне кухиње, као и дистрибуција породичних пакета хране и хигијене у 34 
градова и општина.  

Програм народних кухиња се реализује у континуитету већ 29 година и намењен је 
социјално најугроженијим грађанима, којима је то најчешће и једини оброк у току дана. 
Током 2020. године подељено је 1.908.818 куваних оброка, којима је збринуто 9.557 
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су старији од 65 година. 
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Подршка Владе републике Србије  социјално угроженом становништву 
 
у субстандардним насељима 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је током ванредног 
стања захтевало од Црвеног крста Србије да се, из дела средстава која се годинама 
опредељују за социјално угрожено становништво у општинама II,  III,  IV степена 
развијености, изврши хитна набавка породичних пакета хране, хигијене и брашна, за 
социјално угрожене грађане у субстандардним насељима. Током маја месеца, ова помоћ је 
по препоруци Министарства усмерена на породице и појединце, који  живе у 
субстандардним насељима. У  Војводини је ову помоћ примило 4.678 корисника у 18 
градова и општина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подршка Владе републике Србије социјално угроженом становништву 
 
у општинама II, III и IV групе развијености у Војводини 
 
     Црвени  крст Војводине је током јула и августа месеца дистрибуирао 4.864 породична 
пакета хране и хигијене традиционално намењених за социјално најугроженије породице 
у општинама II,  III,  IV  групе развијености у АП Војводини. 

 
Пакети су били намењени следећим категоријама корисника: 

 угрожене  породице из  удаљених сеоских  средина, 
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 самохрана  старачка  домаћинства, 
 породице које су гранични случајеви и не остварују право на материјално  

обезбеђење; 
 породице са више деце у стању социјалне потребе;   
 породице у стању социјалне потребе, које имају инвалидно лице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка Владе АП Војводине 

 
 У односу на захтев Црвеног крста Војводине који је упућен одмах по увођењу 

ванредног стања, Одлуком Владе АП Војводине од 1. априла 2020. године, Црвеном крсту 
Војводине  је  преко Дирекције за робне резерве обезбеђено 10.000 пакета хране и хигијене 
за социјално угрожено становништво. Црвени крст Војводине је одмах по пријему помоћи  
дистрибуирао пакете у свих 45 војвођанских организација Црвеног крста. 
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Подршка Покрајинске владе за 12 народних кухиња 
 

У односу на захтев који је Црвени крст Војводине упутио Покрајинској влади, из 
Робних резерви АП Војводине је обезбеђена додатну помоћ у намирницама за 6.730  
корисника у 12 народних кухиња,  које кувају оброке током целе године. У питању су 
основне животне намирнице (уље, пиринач, пасуљ, тесто, шећер, со, супе, месни нарезак, 
паштете, сардине, јетрени намаз и готова јела), као  и средства за хигијену (детерџент за 
прање посуђа, убруси и асепсол), за 3 месеца која нису обухваћена Споразумом Црвеног 
крста Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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Донације УНИЦЕФ-а  
 

 Хранитељске породице 
На иницијативу UNICEF-а и Министарства за рад, Црвени 
крст Србије је у свих 45 организација Црвеног крста на 
територији Војводине, проследио укупно 1.569 
хигијенских пакета, за хранитељске породице. Састав 
хигијенског пакета:  8 сапуна од 100 гр, 2 литре шампона,   
3 кг прашка за веш, 1 литар детерџента за судове,  8 
ролни тоалет папира, 1 литар дезинфекционог  средства. 
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 Породични пакети хигијене  
 

За потребе помоћи угроженим и 
сиромашним породицама са децом, нарочито 
ромским породицама која живе у изузетном 
сиромаштву, Црвени крст Србије је у 
партнерству са UNICEF-ом обезбедио 3.100 
породичних пакета хигијене за 11 организација 
Црвеног крста у Војводини.  Састав хигијенског 
пакета: 7 ком. сапуна, 2 лит. шампона, 3 кг 
прашка за веш, 1 лит. детерџента за судове, 4 
ролне тоалет папира. 

 
 

 
 

 

 

 Породичне пакете за игру и учење  
 

Црвени крст Србије је, у оквиру партнерства са 
UNICEF-ом, примио породичне пакете за игру и 
учење. Ови пакети су обезбеђени захваљујући 
донацији Америчке агенције за међународни развој 
(USAID), док се целокупна  Кампања ‘’Кутак за игру’’ 
реализује уз подршку Министарства здравља, 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Комесаријатом за 
избеглице, локалним самоуправама и 
организацијама цивилног друштва. 

 Пакети су били намењени деци из 
најугроженијих група (ромске, избегличке и 
хранитељске породице и установе дечије социјалне 
заштите).  Планом је било предвиђено да 
организације Црвеног крста на локалном нивоу 
реализују активност у сарадњи са ромским 
медијаторкама у здравству, партнерским 
организацијама УНИЦЕФ –а, као и надлежним 
институцијама на локалном нивоу.  
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 Донација јабука 
 

Компаније Микро Три Д.О.О. из Београда је донирала  9.518 
кг јабука у вредности од 399.736,96 динара, које је  Црвени крст 
Војводине је дистрибуирао  у 24 организације Црвеног крста у 
градовима и општинама на територији Војводине.  
 
Донација одеће и обуће  
 
Црвени крст Србије упутио је 22. априла 2020. године у Дистрибутивни центар Црвеног крста 
Војводине, донацију хуманитарне организације Арно Гујон „Solidarite-Kosovo“  из Француске 
у вредности од 10.891.111,79 динара, која се састојала од 4,5 тоне, углавном дечје одеће и 
обуће. Црвени крст Војводине је помоћ дистрибуирао у 27 организација Црвеног крста у 
Војводини.  
 
Донација компаније Devtech  
 

У договору са Црвеним крстом Војводине, компанија Devtech је покренула 
донаторску акцију којој су се одазвале друштвено одговорне компаније из земље и 
иностранства, али и појединци. Током ове акције прикупљено је укупно 4,958,230 динара. 
Акцију је подржало 8 компанија и 22 физичка лица, уплатама донација на наменски рачун 
Црвеног крста Војводине. Акцију је подржало и 7 добављача који су одобрили посебне цене 
за хуманитарну акцију.  

Прикупљеним средствима, по жељи донатора, обезбеђено је 1.000 породичних 
пакета хране (20 ком. готових јела, 10 ком. паштете,10 ком. супа, 150 г. Плазма кекс) и 
хигијене (2 ком. сапуна, 1 л. шампона, 3 кг детерџента за веш, 0,5 л детерџента за судове), 
као и 200 беби пакета (3 пак. пелена, 15 ком. беби кашице, беби козметика) за породице, 
које су током ситуације изазване вирусом COVID-19 остале без примања или су биле са 
смањеним примањима, што је отежало њихово функционисање и утицало на финансијску 
стабилност породице. Беби пакети подељени су, такође, назначеним породицама, које су 
имале дете до 2 године. Како је и дефинисано у Уговору са донатором, Црвени крст 
Војводине је пакете дистрибуирао у свих 45 организација Црвеног крста у војвођанским 
градовима и општинама, како би свака средина имала могућност да подржи одређени број 
породица у стању потребе.  
 

    Донација бицикала 
 

Црвени крст Војводине је потписао уговор о 
донаторству са Venera bike doo из Суботице, који је донирао 
22 бицикла. Бицикли су били намењени волонтерима у 
организацијама Црвеног крста Суботица, Апатин, Сомбор, 
Кула, Врбас, Оџаци и Житиште, како би брже и лакше 
обављали посао током кризе изазване вирусом COVID-19. 
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Донација компаније „Сунцокрет“ д.о.о. 
 

Црвени крст Војводине  је потписао уговор са „Сунцокрет“ д.о.о. 
Хајдуково о донацији десерта на бази житарица, чија је укупна 
вредност била 78.300,00 динара. Донација је била намењена 
волонтерима Црвеног крста ангажованим у одговору на COVID-19, у 
војвођанским градовима и општинама. 
 

 

Помоћ штићеницама манастира Света Петка 
 

Секретар Црвеног крста Војводине, са сарадницима, је 21. 
маја посетио манастир Света Петка Изворска, који је део манастира 
Раваница код Ћуприје. У оквиру манастира функционише Дом за 
децу са инвалидитетом са 90 штићеница, о којима бригу воде 
монахиње. Приликом посете, Црвени крст Војводине је уручио око 
1.000 кг прехрамбених производа, средстава за хигијену и обуће, 
као помоћ штићеницима. Значајан допринос овој акцији дала је 
организација, која је определила приличну количину донације. 
Посети је присуствовао и секретар Црвеног крста Стара Пазова. 
 
Донација Фриком 
 

Захваљујући заједничкој кампањи Црвеног крста Србије и компаније Фриком, у 
оквиру које су издвајана средства од куповине сладоледа, обезбеђено је 22 тоне  
смрзнутих производа из Фрикомовог асортимана намењени народним кухињама  за 
побољшање квалитета куваних оброка.  

Количине су биле опредељене у односу на број корисника и оквирну 
пропорционалну вредност за све народне кухиње. С обзиром да се ради о артиклима који 
захтевају посебну врсту складиштења, као и да 
организације Црвеног крста немају довољно 
простора у расхладним уређајима, договорено је да 
се артикли дистрибуирају сукцесивно. 

Компанија „Фриком“ је на крају своје 
кампање „Крај летње сезоне“, обезбедила током 
септембра месеца донацију од 8.848 комада 
сладоледа за кориснике народних кухиња.    

 
Донација ОЕБС - а за старије особе 
           

У оквиру донације ОЕБС Црвени крст Србије је обезбедио хигијенске пакете за 
старије социјално угрожене особе, које се налазе на евиденцији организација Црвеног 
крста. У Војводини су донацију од по 100 пакета примиле организације Црвеног крста  Нови 
Сад, Суботица, Сомбор и Врбас. 
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Донација UN-WOMEN  

 

              Захваљујући UN-WOMEN, Европској унији и Влади 
Републике Србије,  преко Црвеног крста Србије је 
обезбеђено 2.700 пакета хигијене и 2.780 пакете хране, 
који су  били намењени женама из угрожених категорија. 
Свака организација Црвеног крста је добила по 54 пакета 
хране и 54 пакета хигијене и припадајући број маски, 
рукавица и наочара, као и лифлете који се односе на 
“Савете за унапређивање физичког и менталног 

здравља” и “Превенцију финансијског злостављања старијих особа”.   
             Пакети су дистрибуирани у  12 организација на територији Војводине (Беочин, 
Ковачица, Ковин, Нови Бечеј, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Опово, Сомбор, Сремска 
Митровица, Стара Пазова, Суботица) за жене из различитих категорија угрожености по 
процени донатора, центара за социјални рад и организација Црвеног крста.  
 

Донација купуса  
 

        Дугогодишњи донатор Црвеног крста Војводине - 
удружење „Футошки купус“ из Футога, донирао је у 
новембру 7 тона свежег купуса за кориснике из 
социјално угрожених породица у АП Војводини. Црвени 
крст Војводине је дистрибуирао ову количину купуса за 
потребе Програма народних кухиња у организације 
Црвеног крста Стара Пазова, Сремски Карловци, Ириг, 
Ковин, Алибунар, Вршац и Рума. 
 
Донација кромпира  

 
Земљорадничка задруга Агроном Деспотово - Пивнице из 

Пивница, донирала је Црвеном крсту Војводине 15.000 кг кромпира, чија 
је вредност 450.000 динара. Кромпир је дистрибуиран у 4 организације 
Црвеног крста у којима функционишу народне кухиње (Суботица, Стара 
Пазова, Рума и Ковин). Део донираног кромпира организације су 
користиле за куване оброке, а део је подељен корисницима који су могли 
да га преузму. 
 
Донација  Клиничком центру Војводине 

 
Црвени крст Војводине је дистрибуирао продужне каблове донацију компаније 

Шнајдер Електрик Клиничком центру Војводине, као и чоколаде донацију компаније МАРС 
БАЛКАН ИСТ Д.О.О. Београд, намењене свим запосленима у Клиничком центру Војводине. 
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Донација компаније  IKEA 
 
             Компанија IKEA је иницирала сарадњу са Црвеним крстом Србије 
укључивањем у реализацију акције “Bay Back” коју IKEA традиционално 
организује у свим земљама у којима послује. Идеја акције је откуп 
половног IKEA намештаја, који се за исту цену продаје онима који не могу 
да приуште нове IKEA  ствари. Намера компаније је била да ове године, 
намештај који је откупљен, не буде продат већ да буде дониран 
социјално најугроженијим породицама и групама. У Србији је акција 
спроведена у периоду од 24. новембра до 3. децембра и 264 откупљених 
артикла је дистрибуирано у 9 средина у Србији. Од поменуте количине 
79 артикала је опредељено за 3 организације Црвеног крста на територији Војводине (Кула, 
Врбас и Кањижа).  Намештај се махом састоји од трпезаријских и кухињских столова и 
столица, сточића, разних полица, наткасни, ТВ полица и сл.  

У односу на своју пословну политику, компанија IKEA  подржава одређене угрожене 
групе. Њихов предлог је био да донација буде усмерена ка деци, избеглицама, особама са 
инвалидитетом, женама укљученим у социјално предузетништво, лицима погођеним 
насиљем у породици као и старијим особама.  
 
Месец солидарности (14. септембар – 17. октобар) 
 

У периоду од 14. септембра до 17. октобра организације Црвеног крста 
традиционално обележавају „Месец солидарности“. Циљ кампање је 
мобилисање јавности на узајамну солидарност и пружање помоћи 
најугроженијим суграђанима у локалним заједницама.  
       У том смислу организације Црвеног крста сарађују са локалним 
донаторима, школама, вртићима, здравственим установама, месним 
заједницама. Такође, установе културе и људи добре воље узимају 
учешће на разним манифестацијама, трибинама, базарима, 
добротворним приредбама и акцијама. Помоћ која се прикупља, 

најчешће је у артикалима хране и хигијене, школском прибору и половној гардероби.  
       Већи број организација Црвеног крста је организовао сабирне акције којима се 
прикупљала храна, хигијена, 
играчке, књиге, школски прибор.  
Од прикупљених артикала 
прављени су пакети који су 
поклањани најугроженијим 
старијим и болесним 
суграђанима, социјално угроже-
ним вишечланим породицама, 
социјално угроженој деци и деци 
са инвалидитетом и посебним 
потребама.  
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Светски дан хране и Светски дан борбе против сиромаштва 
 

Светски дан хране, 16. октобар, који се у Србији 
обележава од 2001. године уз подршку Министарства 
здравља Републике Србије, ове године је обележен под 
слоганом: „Гаји, храни, подржавај. Сви заједно. Наше акције 
наша су будућност” са фокусом на јачање прехрамбених 
система и смањење броја гладних у свету. 
       Нобелов комитет је 9.октобра прогласио Светски програм 
за храну Уједињених нација - добитником Нобелове награде 
за мир 2020. године, за напоре у борби против глади и 
несташице хране широм света. 
          Поред традиционалних активности везаних за месец солидарности, организације 
Црвеног крста у градовима и општинама, Светски дан хране и Светски дан борбе против 

сиромаштва, 16. и 17. октобар обележавају  на различите начине. 
Организације које имају народну кухињу најчешће то чине 
појачаним оброком, који обезбеђују у сарадњи са локалном 
самоуправом и донаторима. Организације Црвеног крста које не 
реализују програм народних кухиња, такође, у сарадњи са 
локалним самоуправама, донаторима, школама, вртићима 
обезбеђују пакете хране и хигијене, организују  трибине и 
радионице везане за здраву исхрану, добротворне приредбе и 
базаре.  

 
 
The Empty shop 

        Тржни центар Променада Нови Сад је, у сарадњи са Црвеним 
Крстом Војводине, и ове године организовао хуманитарну акцију 
прикупљања половне одеће и обуће. 

Након прошлогодишњег великог успеха и више од 6 тона 
прикупљене гардеробе за најугроженије грађане, Empty shop је, 
као једина радња у тржном центру  која негује  културу даривања, 
отворио од 12. новембра до 1. децембра своја врата свим  
грађанима Новог Сада и околине који су желели да донирају 
половну одећу и обућу.  
        Грађани су били позвани да донирају зимску гардеробу за 
децу стављајући акценат на топле јакне, удобне џемпере, 
панталоне и обућу за најмлађе. Посебно је била наглашена 
потреба за гардеробом и опремом за бебе.  За две и по недеље 

прикупљено је око 2 тоне гардеробе коју је Црвени крст Војводине дистрибуирао  
најугроженијим срединама на територији Војводине, а то су ове године: Врбас, Кула, Сечањ, 
Чока, Сремски Карловци и Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви. 
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Брига о деци 
 
Одмор и опоравак  социјално угрожене деце  

 
Црвени крст Војводине је и ове године, кроз редован 

план рада, обезбедио подршку од Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
за реализацију програма одмора 64 деце из социјално 
угрожених породица.  

По предлогу Црвеног крста Војводине, одабрана су 
деца, чије породице нису у систему социјалне заштите, али су 
лошијег материјалног статуса. Највећи број деце из тих 
породица никада није био на одмору. Вишегодишња пракса  је 
показала да Програм опоравка социјално угрожене деце 
позитивно утиче на њихово здравље, психолошки развој, 
развој капацитета за друштвено укључивање и мотивацију за 
друштвеним ангажовањем. Због епидемије изазване COVID-
19, изолације и недостатка социјалних контаката овај боравак 

је био изузетно значајан за децу. 
Одмор  је организован од  06. до 10. јула 2020. године у  Одмаралишту  Црвеног крста 

Вршац на Вршачком брегу за децу из Пландишта, Панчева, Ковина, Ковачице, Житишта, 
Нове Црње, Сечња и Опова и, у истом периоду, у  Одмаралишту  Црвеног крста Бачка 
Паланка „Багремара“ боравила су  деца из Беочина, Титела, Бача, Апатина, Куле, Жабља, 
Бачког Петровца и Темерина. 

Током петодневног боравка у одмаралиштима је била обезбеђена здравствена 
заштита, васпитачи и волонтери Црвеног крста.  Поред креативних и спортских активности 
сваког дана је организована и „Школа подмлатка Црвеног крста“, која представља саставни 
део опоравка деце у одмаралиштима Црвеног крста, као и вечерњи забавни програм. 

 
Црвени крст Војводине је од 5. до 10.  октобра 2020. 
године организовао одмор и опоравак социјално 
угрожене деце и младих на Вршачком брегу у 
одмаралишту Црвеног крста Вршац. У одмаралишту 
су боравила 23 штићеника Дома за децу и омладину 
„Вера Радивојевић“ из Беле Цркве, узраста од 11 до 
22 године, са три васпитача. Програм боравка је, уз 
консултацију са васпитачима, био прилагођен 
потребама деце. Поред одмора и опоравка, циљ је 
био и да се деца упознају са организацијом Црвеног 

крста, активностима које реализујемо, као и да усвоје неке од корисних знања и вештина 
неопходних за свакодневно функционисање у колективу, а и самостално. Након предавања 
и радионица организоване су спортске активности: фудбал, кошарка, активности 
такмичарског карактера – креативни изазови, шетње са искусним планинарем, јахање и 
слично.  
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Активности током вечерњег програма су биле осмишљене тако, да негују тимски дух, 
равноправност, као и слободу креативног изражавања. Током поменутих активности су 
примећене добре реакције полазника школе. Приликом евалуације заједнички смо дошли 
до закључка да су сва очекивања деце била испуњена.  

Активности су реализовали стручни сарадници Црвеног крста Војводине и волонтери 
Црвеног крста Вршац. 
 
Донација компаније ЈУБ - подршка школовању  
 
               Црвени крст Србије има изузетно партнерство са компанијом ЈУБ када је Програм 
опоравка социјално најугроженије деце у питању. У протекле три године компанија ЈУБ је  
спроводила акцију у сарадњи са Црвеним крстом Србије, у оквиру које су се издвајала 
средства од продаје артикала Јупол и Јупол плус и усмеравала за опоравак социјално 
најугроженије деце у одмаралиштима Црвеног крста Србије.  
                У 2020. години, прикупљена су и уплаћена средства за опоравак 30-оро деце. Због 
епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, са донатором је договорено да се 
донација ипак реализује у текућој години и то тако, да се за 30 деце у вредности 
десетодневног  боравка једног детета у одмаралишту, пружи подршка у школовању. 

Са територије АП Војводине је укупно петоро социјално угрожене деце из општина 
Житиште, Жабаљ, Ириг, Нова Црња и Сремски Карловци снабдевено са лаптопом и 
школским прибором. Како би избор био што ваљанији, приликом одабира деце 
консултоване су и школе, како у погледу угрожености, тако и у погледу резултата које та 
деца постижу у школи без обзира на лоше услове у којима живе. 

 
 

Традиционалне активности 
 
Пакети за бебе  
 

Црвени крст Војводине је традиционално и ове године обезбедио средства за 
набавку пакета за бебе рођене током Недеље Црвеног крста (од 8. до 15. маја) од 
Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова. 
Обезбеђени су артикли 
(штепани беби јорган, јастук,  
штепана оградица за кревет, 
пешкир, бенкица и чарапе) за 
513 пакета, који су 
дистрибуирани у организације 
Црвеног крста у 12 војвођанских 
градова и општина који имају 
породилишта. 
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Један пакетић много љубави  
 

Поводом новогодишњих и божићних празника, војвођанске организације Црвеног 
крста су обезбедиле пакетиће за децу из породица са статусом корисника центра за 
социјални рад и корисника народних кухиња Црвеног крста, децу са сметњама у развоју, 
децу смештену у здравствене и социјалне установе. Као и претходних година, организације 
Црвеног крста су уложиле велики напор да, у оквиру својих могућности и у сарадњи са 
локалном заједницом, обезбеде пакетиће и реализују акцију „Један пакетић – много 
љубави“.  
 Поред слаткиша, играчака, књига и школског прибора, у појединим организацијама 
Црвеног крста су организоване прикладне приредбе и сусрети са Деда Мразом у складу за 
заштитним мерама везаним за COVID-19. 
Традиционално, организације Црвеног крста су 
анимирале локалне самоуправе и 
потенцијалне донаторе у својим срединама да 
донирају артикле или финансијска средства за 
пакетиће.  

Ову акцију је организовало 27 
организација Црвеног крста у војвођанским 
градовима и општинама, а обезбеђен је укупно 
8.491 пакетић. 
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Брига о старијима 
 
Обука - Кућна нега и психосоцијална подршка болеснима 
 

Црвени крст Војводине је по плану рада за 2020. годину из 
средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, од 10. до 14. јуна одржао 
обуку у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу.  Обука је 
била планирана у марту месецу, али је одложена због епидемије 
изазване COVID-19. Када су се стекли услови, обука је одржана уз 
све мере заштите, учесника и предавача. 

Основни циљ је оснаживање и обука члана породице за 
кућну негу и психосоцијалну подршку оболелог, било да је у 
питању инвалидна или старија особа. Полазници су се упознали 
са теоријом, односно планом неге, као и са ликом особе која се 
негује и неговатеља, јер квалитет неге зависи од доброг 
међуљудског односа болесника и неговатеља. Велика пажња је 

посвећена  здравственим, психолошким и социјалним променама које настају услед 
болести и година. Посебан акценат је био стављен на негу и исхрану болесника, 
психосоцијалну подршку, комуникацију и бригу о помагачу. Обука је трајала 32 часа, 
односно четири дана по осам часова, са практичним вежбама неге болесника. Пети дан је 
извршена провера знања, писмено и практично, након чега су полазници добили уверења 
о завршеној едукацији.  

Обуку су реализовали лиценцирани предавачи за кућну негу за 25 полазника из 
организација Црвеног крста Вршац, Сента, Кањижа, Бечеј, Maли Иђош, Нови Сад и Врбас.   
 
Међународни дан борбе против насиља над старијима  
 

Због неповољне епидемиолошке ситуације,  
Међународни дан борбе против насиља над 
старијима, 15. јун, је ове године  обележен у оквиру 
друштвених мрежа, серијом видео изјава старијих 
особа и међународних експерата из области 
људских права старијих и превенције насиља над 
старијима. Како су и медији и друштвене мреже 
веома важан фактор утицаја на формирање и 
промену ставова, на овај начин је поново скренута 

пажња јавности на овај проблем и на важност деловања читавог друштва у искорењивању 
предрасуда и стереотипа који доводе до насиља и злостављања.  

На територији Војводине је 9 организација Црвеног крста обележило 15. јун, 
организујући радионице, штандове са промотивним материјалом и изјавама за медије,   уз 
поштовање препоручених мера заштите. Све организације Црвеног крста су имале 
могућност да на друштвеним мрежама поделе кратке изјаве експерата у овој области, које 
су давали током кампање Црвеног крста Србије. 



Годишњи извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2020. годину 

 

33 
 

Експертски састанак о оснаживању старијих жена 

У оквиру пројекта „Оснаживање старијих 
жена: Превенција насиља кроз промену 
социјалних норми у Србији и Аустрији (EmPreV)“   
23. септембра је одржан онлајн састанак са 
учесницима из обе државе.  Састанак је део 
двогодишњег пројекта који Црвени крст Србије 
већ годину дана спроводи у партнерству са 
Аустријским Црвеним крстом и аустријским 

Институтом за изучавање конфликта, уз подршку Европске уније и Аустријске агенције за 
развој. Говорници на скупу су били експерти из Црвеног крста Србије, Аустријског Црвеног 
крста, Института за изучавање конфликта, Медицинског факултета и Филозофског факултета 
у Београду.  

Представљено је истраживање о насиљу над старијима, спроведено у Србији, као и 
истраживања законског оквира који се односи на заштиту старијих жена од насиља на 
националном, регионалном и глобалном нивоу.  Подаци добијени од ОЕБСа- а,  обрађени у 
овом истраживању, показују да је међу женама у Србији старости 65-74 године 55,4% 
искусило неки облик родно заснованог насиља након своје петнаесте године, а 16% њих је 
такво искуство имало у последњих годину дана. Ови подаци су показали комплексност 
феномена насиља над старијим женама, показујући да је оно део континуума насиља које 
се трпи читавог живота. Дате су и препоруке како да се кроз промену јавних политика утиче 
на развој социјалних норми и боље координисане системске подршке, која ће умањити 
негативне социјалне и економске ефекте које са собом носи пријављивање насиља. Поред 
осталих, у истраживању су учествовале и организације Црвеног крста Сомбор и Панчево 
(фокус групе). Стручни сарадници Црвеног крста Војводине за социјалну делатност и 
психосоцијалну подршку узели су учешће у истраживању кроз дубинске интервјуе, као 
запослени у организацији Црвеног крста, а уједно су и активно пратили излагања  и групни 
рад  на експертском састанку. 
 
„Сунчана јесен живота“  
       Ова традиционална акција се организује током целог 
месеца октобра. Организације Црвеног крста у Војводини 
су ове године акцију реализовали на начине прилагођене 
епидемиолошкој ситуацији. Уместо већих окупљања, 
приредби и манифестација, у школама и вртићима су 
организовани традиционални конкурси ликовних и 
литерарних радова посвећених бакама и декама, а за 
најуспешније ауторе су обезбеђиване пригодне награде.  
 Такође, млади волонтери су обилазили најстарије и 
истакнуте волонтере и уручивали им поклоне, као мали 
знак пажње и захвалности за дугогодишње ангажовање у 
организацији Црвеног крста. На исти начин су уручивани и пригодни поклони најстаријим 
суграђанима и најстаријим брачним паровима у њиховим срединама.   
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1.октобар – Међународни дан старијих особа 
  

        Ове године се обележава 75. година од оснивања 
Уједињених нација и 30 година обележавања Међународног 
дана старијих особа. С обзиром да је 2020. годину обележила 
пандемија COVID-19 и да је ризик за обољевање већи међу 
особама старије животне доби, тема овогодишње кампање је 
била: ”Да ли је пандемија променила поглед на старост и 
старење?”. Следећи иницијативу Црвеног крста Србије, 
Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца је усвојила две поруке којим је обележен овогодишњи Међународни дан 
старијих особа: 
       1. „Пандемија није препрека да старији волонтирају“, која је промовисала стратешке 
циљеве Глобалне стратегије и Акционог плана за старење и здравље, а посебно циљ 3: 
„Осигурати здрав живот и промовисати добробит свих у свим узрастима”. Показало се да 
постоје бројни начини за старије да буду активни волонтери и да је и током пандемије и 
ванредног стања велики број старијих особа својим ангажовањем допринело активностима 
Црвеног крста у локалним заједницама. 
       2.   „Здраво старење – боље старење“ –  је промовисала Декаду здравог старења (2020–
2030) и подсетила да здраво старење почиње још у младости и да је оно један од услова 
равноправног учествовања старијих у друштву и пуног коришћења њихових потенцијала.  

Организације Црвеног крста војвођанским градовима и општинама су овај дан 
обележиле уз строго поштовање мера заштите и епидемиолошких препорука. 
Организована су предавања о исхрани, заштити здравља и промоцији програма Црвеног 
крста везаних за старије суграђане. Организовани су „базари здравља“, где је реализовано 
мерење крвног притиска, шећера у крви и холестерола. Уприличена су предавања и мање 
трибине где су обрађиване теме везане за равноправно старење, старосне дискриминације, 
међугенерацијску сарадњу и волонтирање старијих, као и продајни пунктови са продуктима 
насталим у креативним радионицама старијих волонтера и суграђана.  
 
Панел дискусија 
 
       Међународни дан старијих особа, обележен је онлајн 
панел дискусијом коју су 1. октобра, заједнички 
организовали Црвени крст Србије и Популациони фонд 
Уједињених нација (UNFPA). Због актуелне епидемиолошке 
ситуације тема је била „Да ли је пандемија променила 
поглед на старост и старење?“. 
 Представљен је извештај UNFPA „Старије особе у Републици Србији и пандемија KOVID-
19 " који се бавио  утицајем саме епидемије на старије особе и квалитет њиховог живота, 
али и прегледом мера које су  донете да се на њу одговори.   Извештај  је ставио пандемију 
и њен утицај на старије у контекст демографских промена како на националном, тако и на 
глобалном нивоу и понудио препоруке за креаторе јавних политика, које се односе на 
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ублажавање последица будућих епидемија и других ванредних ситуација за старије особе 
и веће укључивање старијих особа у одговор друштва.  
       Старије особе из Београда, Крагујевца, Крушевца и Сомбора, који су уједно и 
дугогодишњи волонтери Црвеног крста, говориле су о својим специфичним искуствима 
током пандемије, као и о волонтирању старијих током пандемије и о њиховој дигиталној 
укључености, о ејџизму и о приступу услугама у доба пандемије.  
  
 

Психосоцијална подршка 
 
Вибер група за волонтере 
 

Током ванредног стања, поред осталих активности, Црвени крст Војводине је био 
усмерен и на помоћ помагачима, односно на психосоцијалну подршку  волонтерима који су 
били на првој линији деловања. Једини прихватљиви начин функционисања и 
комуникације,  у односу на препоручене мере заштите и самозаштите и ограничено 
кретање,  био је путем телефона или онлајн апликација.  

Црвени крст Војводине je оформио Viber заједницу „Волонтери Црвеног крста“ са 
идејом да на једном месту, у виртуелном свету, окупи волонтере и пружи им подршку у току 
ванредног стања. У почетку је замисао била да заједница буде за волонтере из организација 
Црвеног крста у Војводини, али су се врло брзо прикључили волонтери организација 
Црвеног крста из целе Србије, тако да се током ванредног стања у Viber заједницу  укључило 
преко 300 волонтера. Волонтери су имали прилику  да размењују своја искуства, осећања, 
идеје, проблеме. У циљу међусобне подршке волонтери су свакодневно упућивали поруке 
подршке, размењивали фотографије и снимке са активности у својим организацијама 
Црвеног крста, али и фотографије начињене током тренутака опуштања.  

Стручни тим од 7 психолога је волонтерима свакодневно био на располагању  24 сата. 
Могли су да добију психосоцијалну подршку и савете како да се изборе са проблемима у 
свакодневном раду, али и могућност да ван заједничке мреже обаве разговор са 
психологом о сопственим, специфичним проблемима уколико су желели да сачувају своју 
приватност. Психолози су се трудили да садржаје обогаћују у складу са потребама 
волонтера и да, колико год је могуће, информишу волонтере и обуче их како да се заштите, 
да усвоје вештине комуникације, да се изборе са стресом  и да их мотивишу да наставе да 
волонтирају. Ова мрежа се показала као добар начин не само за пружање подршке и 
помоћи  у тешким тренуцима, већ и за дружење, смех, осећај заједништва и припадности, 
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размену позитивне енергије у неформалној комуникацији, што је свакако допринело 
мотивацији волонтера у даљем ангажовању. 

Ово је сигурно један пример добре праксе психосоцијалне подршке помагачима који 
се може применити у било којој другој кризној ситуацији, али и у другим ангажовањима 
волонтера и професионалаца. 

 
Апликација „Разговарајмо“ 
 
              Црвени крст Србије примењује интервенције психосоцијалне 
подршке које се односе на јачање капацитета људи за превазилажење 
стреса и опоравка након кризе која је пореметила и променила њихове 
животе, не само током ванредног стања, већ и у наредном периоду. 
Циљ интервенција је побољшање психосоцијалне добробити како 
појединаца, тако и заједнице у целини.  
              Након искуства које је имао Црвени крст Србије преко кол-
центра за подршку грађанству и искуства Црвеног крста Војводине са 
радом Вибер заједнице за психосоцијалну подршку волонтерима, 
Црвени крст Србије je, у оквиру својих редовних активности у јуну, 
започео са онлајн услугом психосоцијалне подршке грађанима  на целој 
територији Републике Србије, али и волонтерима и запосленима преко 
апликације „Разговарајмо“. 
               Ова подршка се организује уз учешће психолога запослених у Црвеном крсту Србије, 
Црвеном крсту Војводине, Црвеном крсту Крагујевац и у партнерству са волонтеркама 
Одбора за кризне интервенције Друштва психолога Србије.  
 
Светски дан менталног здравља – 10. октобар 
 

       Овогодишња кампања се одвијала под слоганом: 
„Ментално здравље за све: веће улагање – већи 
приступ“ и била је посвећена заговарању да државе 
повећају  инвестирање у унапређење менталног здравља. 
 Препоруке које је овим поводом  проследио Црвени крст 
Србије биле су у складу са Резолуцијом “Бављење 
менталним здрављем и психосоцијалним потребама 
људи погођених оружаним сукобима, природним 

катастрофама и другим ванредним ситуацијама“, која је донета  на 33.  Међународној 
конференцији Црвеног крста и Црвеног полумесеца 2019. године.  Резолуција наглашава 
значај  менталног здравља за децу и младе, јаз између постојећих потреба на терену и 
пружених одговора, истичући растуће потребе за обуком пружаоцима помоћи у области 
менталног здравља. 
       У светлу пандемије и заштите  менталног здравља, организације Црвеног крста су 
Светски дан менталног здравља обележавале током читавог октобра, стављајући акценат 
на пружање психолошке прве помоћи и реализацију психосоцијалних активности.    
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      У складу са могућностима, поједине организације Црвеног крста у градовима и 
општинама су организовале онлајн обуке, телефонске кругове за старије суграђане,  скупове 
и шетње (уз мере заштите) са циљем промовисања међусобне подршке и заједништва који 
су важни за очување менталног здравља.    

Црвени крст Војводине је организовао онлајн радионице са темама везаним за 
ментално здравље, обуке из прве психолошке помоћи, али је и радио на новим 
материјалима и приручницима везаним за заштиту менталног здравља. 
 
Обука из психолошке прве помоћи 

 
       У просторијама Црвеног крста Србије је од 27. до 
29. октобра организована обука за тренере из 
Психолошке прве помоћи (ППП) за психологе 
Министарства одбране Републике Србије. Тродневна 
обука је обухватила следеће теме: принципе и 
упутства за пружање психолошке прве помоћи, ППП у 

ванредним ситуацијама и за различите циљне групе, умиривање појединаца и малих група 
под стресом, тријажа и упућивање, кризе и реакције на кризе, превенција синдрома 
сагоревања, брига о себи и узајамна подршка међу пружаоцима психолошке прве помоћи.  
       Црвени крст Србије и Министарство одбране потписали су Споразум о сарадњи 
почетком 2020. године који подразумева већу сарадњу у областима психолошке прве 
помоћи и психосоцијалне подршке. Обуку су реализовали међународно сертификовани 
сарадници Црвеног крста Србије и Војводине за област психолошке прве помоћи. 
       Психолози Министарства одбране су након завршене обуке добили сертификате и 
убудуће ће реализовати обуке за припаднике Министарства одбране и Војске Републике 
Србије из области психолошке прве помоћи. 
 
Ментално здравље неформалних неговатеља 
 
       Црвени крст Србије је уз подршку Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA), 
Канцеларија у Београду, 30. новембра одржао међународну онлајн конференцију под 
називом "Ментално здравље неформалних неговатеља". Конференцији је присуствовало 
54 представника различитих агенција и институција, као и представници организација 
цивилног друштва.  
       Конференцију су пратили и стручни сарадници Црвеног крста Војводине задужени за 
област психосоцијалне подршке и социјалне делатности и представници организација 
Црвеног крста, које су узеле учешће у истраживању, из  
Сомбора, Новог Сада, Врбаса, Инђије, Панчева, Сенте и 
Ковина. Резултати истраживања наведених организација 
Црвеног крста представљају уједно и пресек ситуације на 
територији Војводине. Ове организације су учествовале и 
у ранијим истраживањима и ти резултати су представљени 
у приручнику за неформалне неговатеље који је 
представљен прошле године.  
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 На Конференцији су представљени резултати истраживања у коме је учествовало 798 
особа из 41 општине у Србији и које је спроведено током јула и августа месеца 2020. године. 
Неформални неговатељи играју централну улогу у пружању дуготрајне неге у свету. 
Процењује се да 80% укупне неге пружају чланови породице, рођаци, пријатељи и комшије. 
Циљ истраживања је био сагледавање утицаја и ефеката неформалне неге (пре свега током 
епидемије COVID-19) на ментално здравље неговатеља као и израде препорука за 
планирање и развој јавних политика којим би се побољшао квалитет живота, промовисало 
унапређење менталног здравља неформалних неговатеља и развиле услуге подршке.  
 
 

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

У области здравствено превентивне делатности организација Црвеног крста, путем 
својих активности, настоји да допре до што већег броја грађана свих узрасних категорија са 
циљем развијања свести о важности упражњавања здравих стилова живота.  
 
Европска недеља превенције рака грлића материце 
 

Европска недеља превенције рака грлића материце 
обележена је од 21. до 27. јануара. Препознајући значај ове 
кампање Србија већ тринаести пут активно учествује у њеном 
обележавању. Путем овогодишњег слогана „Рано откривање 
може спречити рак грлића материце“, послата је порука свим 
женама да је рак грлића материце малигна болест која се може 
спречити. 

 Организације Црвеног крста Бач, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Стара 
Пазова су, у сарадњи са партнерима, организовали трибине за жене, предавања за ученице 
средњих и основних школа, као и поделу промотивног материјала на јавним местима са 
циљем подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. Акценат је 
био стављен на поруку да жене требају да размишљају о свом репродуктивном здрављу, и 
да у току године издвоје дан када ће посетити лекара и искористити неку од доступних 
могућности превенције.  

 
 

31. јануар - Национални дан без дуванског дима 
 

Организације Црвеног крста у Војводину су ове године 
Национални дан без дуванског дима обележиле под слоганом 
„Живот без дувана - за бољу будућност нових генерација“. 
Током овогодишње кампање акценат је стављен на заштиту 
младих од употребе дувана, зато што су они посебно осетљива 
популација. Већина данашњих пушача прву цигарету је 
запалила током адолесценције, а рано отпочињање пушења 

повезано је са интензивнијим пушењем у одраслој доби и чешћом појавом здравствених 
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проблема повезаних са пушењем. Млади који пуше, поред већег ризика обољевања од 
бројних хроничних незаразних обољења током живота, обично су мање физички активни и 
имају више проблема са дисајним органима. Са друге стране млади могу бити и актери 
промене и превенције, па у оквиру Црвеног крста могу да едукују своје вршњаке на тему 
превенције, што представља велики ресурс како за Црвени крст тако и за заједницу. 

Из тих разлога је 29 организација Црвеног крста у Војводини (Бач, Беочин, Оџаци, 
Шид, Србобран, Стара Пазова, Бачка Паланка, Koвин, Бела Црква, Нови Сад, Зрењанин, 
Инђија, Кикинда, Апатин, Сента, Нови Бечеј, Сремски Карловци, Врбас, Панчево, Кањижа, 
Сремска Митровица, Вршац, Кула, Сомбор, Пландиште, Пећинци, Tемерин, Суботица, 
Алибунар), заједно са локалним партнерима, организовало бројне активности као што су 
предавања, трибине и јавне манифестације са циљем истицања важности превенције и 
борбе против пушења и промовисања здравих стилова живота.  
 
Светски дана борбе против рака 
 

Светска здравствена организација са Међународним удружењем за борбу против 
рака сваког 4. фебруара обележава Светски дан борбе против рака. Међународно 
удружење за борбу против рака почело је 2019. године трогодишњу кампању под слоганом 
„Ја сам, ја хоћу”, којом се подсећа да појединац и заједница могу да допринесу смањењу 
глобалног оптерећења малигним болестима. 

Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потенцијал и 
представља најефикаснији приступ у контроли малигних болести, јер на приближно две 
трећине фактора ризика који су одговорни за настанак рака могуће је утицати, мењати их 
или их потпуно елиминисати. Чак 40% малигних обољења може бити избегнуто 
једноставним мерама: престанком пушења, ограниченим конзумирањем алкохола, 
избегавањем сувишног излагања сунцу, задржавањем просечне тежине, конзумирањем 
здраве хране, вежбањем, као и заштитом од инфекција које се могу развити у рак. 
             Oрганизације Црвеног крста у Војводини (Бач, Бела Црква, Кула, Оџаци, Врбас, 
Беочин, Kовин) реализовале су промотивно едукативне активности усмерене ка 
информисању становништва о препознавању раних симптома и знакова малигних болести 
и њиховом оснаживању да преузму одговорност за сопствено здравље и да се на време јаве 
лекару ради контроле здравља, ране дијагностике и правовременог лечења.  
 
Мере превенције против COVID-19 пандемије 

 
Са почетком пандемије  изазване Корона вирусом, организације Црвеног крста 

суочиле су се са бројним изазовима, како и на који начин реализовати редовне активности. 
У циљу њихове боље информисаности, како да сачувају своје здравље, као и здравље свих 
волонтера и корисника услуга Црвеног крста, Црвени крст Војводине је редовно на FB 
друштвеној мрежи и интернет страници објављивао видео снимке, слике и презентације 
које су говориле о томе на који начин се правилно перу руке и ставља маска, како се вирус 
преноси и како се заштитити, као и колико је важно у овом периоду посветити се очувању 
менталног здравља. Такође, Црвени крст Војводине је креирао плакат под називом „Моја 
маска штити тебе, твоја маска штити мене“, која је одштампана у 1.500 примерака и 
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достављена свим организацијама Црвеног крста у Војводини. Постављањем ових плаката 
на видна места у градовима и општинама широм Војводине, грађани су могли свакодневно 
да се подсете на важност ношења маски како у затвореном, тако и у отвореном простору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светски дан борбе против пушења 
 

Ове године је 31. мај  обележен се под слоганом „Заштита младих од манипулација 
дуванске индустрије и спречавање употребе дувана и никотина међу младима”. Циљеви 
ове глобалне кампање су били: 
• Разоткривање митова и маркетиншких тактика усмерених ка младима, укључујући 
увођење нових производа атрактивних карактеристика као што су разне ароме; 
• Едуковање младих о тактикама и начинима дуванске и повезаних индустрија за 
привлачење садашњих и будућих генерације да користе дуван и никотинске производе. 
• Оснаживање „инфлуенсера” тј. утицајних појединаца на различитим местима, укључујући 
и друштвене мреже, како би они допринели заштити младих и подстакли их да се укључе у 
разоткривање и борбу против тактика највећих дуванских индустрија. 

Организације Црвеног крста у Војводини су, у сарадњи са партнерима у својим 
срединама, организовали бројне активности са циљем да се истакне важност превенције и 
борбе против пушења, а самим тим и неговање здравих стилова живота. Обучени млади 

волонтери из 11 организација Црвеног крста у Војводини 
(Бачка Паланка, Зрењанин, Нови Сад, Оџаци, Сомбор, Стара 
Пазова, Ковин, Беочин, Пећинци, Суботица,  Бела Црква, 
Сремска Митровица) организовали су уличне акције, обуке за 
волонтере, конференције за медије и тиме информисали 
грађане о штетности дуванског дима на све људе, а посебно на 
младу популацију која је изложена бројним изазовима 
дуванске индустрије и утицају медија.  

 

Међународни дан борбе против злоупотребе 
 и незаконите трговине дрогама – 26. јун 
 

Кампања је обележена под слоганом „Више знања за бољу негу“. Слоган указује на 
постојање бројних дезинформација у вези са дрогама. Слоган наглашава значај адекватног 
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информисања приликом планирања и спровођења активности усмерених ка смањењу 
негативног утицаја дрога на здравље и безбедност појединаца и друштва, као и за 
побољшање међународне сарадње на овом пољу. 

У Србији се на основу евиденције Института за јавно здравље и Министарства 
унутрашњих послова број особа које пате од болести зависности и злоупотребљавају 
психоактивне супстанце процењује на 50.000. 

Организације Црвеног крста у Војводини су у оквиру обележавања овог значајног 
датума организовале низ активности као што су предавања, трибине, јавне манифестације 
а све у циљу да се истакне значај превенције као и упражњавање здравих стилова живота. 
Све активности су реализоване у складу са предложеним мерама. 
 
Онлајн семинар „Очување менталног здравља“ 
 

Како сви живимо у стресним 
временима, поготово у периоду када је 
пандемија вируса COVID-19 све нас 
дочекала неспремне и допринела да се 
запослени и волонтери у организацијама  

Црвеног крста суочавају са разним 
потешкоћама на терену, свакако је било неопходно посветити пажњу менталном здрављу. 
У том светлу је Црвени крст Војводине  направио презентацију "Како сачувати ментално 
здравље за време COVID-19", која је била постављена на званичној Фејсбук страници 
Црвеног крста Војводине.  

Црвени крст Војводине је препознао и потребу за организовањем семинара на тему 
"Очување менталног здравља". Преко Zoom апликације су одржани семинари за три групе 
учесника, који су садржали  следеће теме: Разлика између стреса и анксиозности, Депресија 
и Панични напад. Циљ семинара je био да се учесници (волонтери, стручни сарадници и 
секретари организација Црвеног крста у Војводини) упознају са  основним информацијама 
како да препознају симптоме наведених тема. Акценат је био стављен на то, како успешно 
да савладају технике које могу да помогну њима или њиховим ближњима да не би дошло 
до нарушавања њиховог психичког и физичког здравља. Семинару је присуствовало 36 
учесника из 19 војвођанских организација Црвеног крста. Бројна питања учесника у току 
семинара, навођење личних примера 
и исказивање потреба за оваквим 
едукацијама у будућности, указали су 
на неопходност континуираног рада 
на пружању подршке, информисању и 
организовању семинара посвећених 
менталном здрављу. 

 Предавач је био стручни 
сарадник Црвеног крста Војводине 
задужен за здравствено превентивне 
програме и подмладак и омладину. 
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Светски дан срца 
 

Под слоганом „Свим срцем за здраво срце” обележен је   29. септембар, Светски дан 
срца. Живимо у времену пандемије COVID-19 која је оптеретила здравствене системе, 
здравствене раднике и подигла ниво индивидуалне одговорности за сопствено здравље и 
здравље целокупног друштва. Срчани болесници, чије је здравље већ нарушено, су под 
већим ризиком развијања теже клиничке слике у случају да се инфицирају вирусом SARS-
CoV-2.  

Како се већина кардио-васкуларних болести могу контролисати, лечити или 
модификовати, укупно 22 организације Црвеног крста у Војводини  (Бач, Бачка Паланка, 
Бела Црква, Беочин, Кањижа, Кикинда, Ковин, Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, Кула, Нови Сад, 
Оџаци, Сента, Шид, Сомбор, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Стара Пазова, 
Суботица, Житиште и Зрењанин) су организовале различите активности у циљу превенције 
болести срца и крвних судова. У сарадњи са партнерима у заједници, а у складу са 
препорукама о примени мера заштите,  организована су предавања, трибине, јавне 
манифестације са циљем информисања грађана.  

 Организације Црвеног крста у 
Војводини су подсетиле грађане на важност 
упражњавања здравих стилова живота 
промовишући здраву исхрану, практиковање 
редовне физичке активности и остављање 
цигарета. На овај начин су утицали на 
подизање свести грађана о њиховој 
индивидуалној одговорности за здравље, 
како би се избегли фактори ризика за настанак 
болести срца као што су висок крвни притисак, висок ниво холестерола, прекомерна 
ухрањеност/гојазност, употреба дувана, физичка неактивност и шећерна болест. 
 
Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а – 1. децембар 
 

Свет је постигао значајан напредак од касних 90-их година, али ХИВ остаје главно 
глобално јавно здравствено питање. Као и многи други здравствени проблеми, и он се 
суочава са додатним изазовима током пандемије COVID-19. Ипак, широм света здравствени 
радници и представници заједнице чине све што је у њиховој моћи да наставе са пружањем 
услуга оболелима, усвајајући иновативне начине 
за превазилажење проблема насталих у 
пружању помоћи и услуга током пандемије 
COVID-19. 

 У складу са препорукама Црвеног крста 
Србије организације Црвеног крста у Војводини 
придружиле су се кампањи под слоганом 
„Глобална солидарност- подељена 
одговорност“. У сарадњи са локалним 
партнерима одржане су активности у школама, у 
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складу са свим прописаним мерама заштите, или онлајн едукације волонтера и ученика. 
Едукативни видео материјали као и објаве организација Црвеног крста постављани су и на 
званичним друштвеним мрежама како би шира јавност била упозната са овим проблемом, 
а посебно деца и адолесценти. Организоване су и уличне акције и манифестације приликом 
којих је дељен едукативни  материјал са циљем да млади едуковани волонтери подигну 
свест грађана о томе, колико је важно у овим тешким временима да једни другима пружимо 
подршку, стрпљење, разумевање, информацију, као и да сачувамо своје и туђе здравље. 

Црвеном крсту Војводине су достављени извештаји из 23 организације 
Црвеног крста у Војводини: Бач, Нови Сад, Зрењанин, Сремска Митровица, Беочин, Бачка 
Паланка, Кикинда, Нова Црња, Нови Кнежевац, Шид, Сомбор, Вршац, Сремски 
Карловци, Панчево, Чока, Суботица, Ковин, Oпово, Пећинци, Инђија, Оџаци, Бела Црква и 
Врбас.  

 „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама“ 

Црвени крст Новог Сада је са Комисијом за борбу против дрога Града Новог Сада и уз 
подршку Градске управе за здравство, 7.  децембра организовао онлајн  стручни скуп под 
називом „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним 
школама“.  Едукација је била намењена просветним радницима у основним школама. 
Реализатори стручног скупа су били стручњаци који се, на директан или индиректан начин, 
баве проблемима наркоманије и злоупотребом других психоактивних супстанци. 

Стручном скупу је присуствовала и стручни сарадник Црвеног крста Војводине за 
Здравствено превентивну делатност и рад са подмлатком и омладином, која је представила 
активности које војвођанске организације Црвеног крста реализују у основним школама у 
циљу превенције злоупотребе психоактивних супстанци. Презентована је и улога Црвеног 
крста Војводине као координатора у овим активностима, организатора едукација за 
волонтере и сараднике организација Црвеног крста (просветне и здравствене раднике, 
психологе, педагоге...), као и креатора едукативног материјала намењеног како 
родитељима и здравственим радницима, тако и младима у борби против злоупотребе 
психоактивних супстанци. 
 
 

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
 
Састанак 
 

Са циљем утврђивања смерница и унапређења рада у добровољном давалаштву 
крви, 27. фебруара је у Црвеном крсту Војводине је уприличен састанак са секретарима 
организација Црвеног крста Бачка Паланка, Инђија, Нови Сад, Зрењанин, Кикинда, Сомбор, 
Суботица, Стара Пазова, Рума, Сремска Митровица, Панчево и Вршац и директорке Завода 
за трансфузију крви Војводине. Током разговора је констатовано да у светлу примене Закона 
о трансфузијској медицини постоје извесне потешкоће приликом организовања акција 
добровољног давања крви. 
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Конкурс „Крв живот значи“ 
 

Због неповољне епидемиолошке ситуације 
традиционални конкурс „Крв живот значи“ реализован је ове 
године на измењен начин. Организације Црвеног крста које су 
успеле да прикупе радове достављале су исте електронским 
путем. Како је комисија Црвеног крста Србије након електронске 
седнице одлучила да су у овој години сви победници, свима 
онима који су доставили радове су уручене симболичне награде 
и захвалнице. Са територије Војводине учествовало је 11 
организација Црвеног крста, 21 основна школа са 183 радова, 6 
средњих школа са 78 радова и волонтери Црвеног крста Кањижа 
који су направили 1 видео рад.  

 

 
Обука - Менаџмент у добровољном давалаштву крви 
 

Црвени крст Војводине је у периоду од 22. до 24. јуна 2020. године, организовао 
семинар за волонтере ангажоване у области добровољног давалаштва крви у Белој Цркви. 

 ОЦК Бр. радова  Основне школе Бр. радова Средње школе Бр. радова 

1 Врбас 1 ОШ „Бранко Радичевић“ 1     

    2 ОШ “П.П  Његош” 15     

    3 ОШ “Братство јединство” 20     

    4 ОШ “20. Октобар” Врбас 7     

2 Зрењанин 1 ОШ „др Бошко Вребалов“ 23 ЕТШ Јован Трајковић 66 

    2 ОШ “Ј.Ј. Змај” 5 Гимназија 4 

3 Жабаљ 1 ОШ “Милош Црњански” 2     

4 Житиште 1 ОШ “Петар Кочић” 11     

    2 ОШ “Никола Тесла” 26     

    3 ОШ „4 . октобар“ 1     

5 Кула 1 ОШ “Исидор Бајић” 7     

6 Мали Иђош 1 ОШ “Вук Караџић” 9    

    2 ОШ “Никола Ђурковић” 3     

7 Нови Сад 1 ОШ “Људевит Штур” 1 Медицинска школа “7. април” 2 

    2 ОШ “Прва војвођанска бригада” 6 СШ “Светозар Милетић” 1 

    3 ОШ “Васа Стајић” 1     

8 Панчево 1 ОШ „Мирослав Мика Антић 12     

9 Сента 1 ОШ “Петефи Шандор” 6 Гимназија 1 

    2 ОШ „Стеван Сремац“ 3     

10 Сомбор 1 ОШ “Никола Вукићевић 19 Средња економска школа 3 

11 Кањижа 1  ОШ „Карас Каролина“ 5 Волонтери ЦК (видео) 1 

 Укупно: 21  178  79 
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Учесници из Ковина, Пландишта, Панчева и Беле Цркве су били у прилици да кроз 
интерактивна предавања стекну корисна знања из области менаџмента у добровoљном 
давалаштву крви, као и како да прилагоде свој рад спречавању ширења инфекције COVID-
19 на акцијама добровољног давања крви. Семинару је присуствовало 13 полазника.     
 
Активности током ванредног стања  
 

Због епидемије COVID-19  и увођења ванредног стања 15. 
марта,  акције добровољног давања крви су се и током ванредног 
стања  спроводиле по распореду утврђеним са Заводом за 
трансфузију Војводине, у времену када је кретање било дозвољено, 
по препорукама Републичког министарства здравља и под 
појачаним мерама заштите.  

У односу на препоруке Републичке трансфузиолошке 
комисије и Министарства здравља 

Републике Србије, Црвени крст Војводине је сачинио 
упутство за реализацију акција добровољног давања крви и 
доставио га у свих 45 војвођанских организација Црвеног 
крста. Акције су се на територији Војводине одвијале у 
континуитету, јер су крв и компоненте стално потребне 
пацијентима. Због затварања школа и факултета, где се у 
редовним околностима организује део акција прикупљања 
крви, акције су појачане у локалним заједницама. Најчешће 
су биле организоване у просторијама Црвеног крста или 
другом адекватном  простору који је простран, а приступачан 
свима. Једини прекид у организацији акција десио се у 
краћем периоду  у Кикинди, када је цео град био у изолацији. 
Као и иначе, на свакој акцији учествовали су професионално 
запослени у организацијама Црвеног крста и волонтери.  

Организатори акција су, поред редовних активности, 
вршили и тријажу добровољних давалаца на лицу места како 
би се отклонила свака, чак и потенцијална, опасност да се на 
акцији појави неко ко је заражен. Организације Црвеног 
крста су  уложиле велики напор и труд. Током трајања 
ванредног стања од 15. марта до 15. маја 2020. године на 
територији Војводине је реализовано 148 акција, а 
прикупљено је укупно 4,646 јединица крви. И након укидања 
ванредног стања, организације Црвеног крста су се 
приликом организовања акција придржавале свих смерница 
добијених од Завода за трансфузију крви Војводине за 
спречавање ширења инфекције. 
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Током целе 2020.године Завод за трансфузију крви Војводине и Црвени крст Војводине су 
као партнери били у сталној комуникацији и радили на обезбеђивању довољног броја 
јединица крви. Организације Црвеног крста у општинама и градовима су уложиле изузетан 
труд и напор да мотивишу даваоце кроз медијске промоције и мотивације путем 
друштвених мрежа. У 2020. години прикупљено је укупно 45,605 јединица крви. Иако је 

  ОЦК бр. становника 2019 година 2019% 2020 година 2020% 

1 Ада                  16,991                  200  1.18%                 153  0.90% 

2 Алибунар                  20,151                  310  1.54%                 205  1.02% 

3 Апатин                  28,929                  580  2.00%                 436  1.51% 

4 Бач                  14,405                  521  3.62%                 370  2.57% 

5 Бaчка Паланка                  55,528               2,902  5.23%             2,498  4.50% 

6 Бачка Топола                  33,321                  775  2.33%                 563  1.69% 

7 Бачки Петровац                  13,418                  473  3.53%                 375  2.79% 

8 Бечеј                  37,351               1,179  3.16%                 929  2.49% 

9 Бела Црква                  17,367                  289  1.66%                371  2.14% 

10 Беочин                  15,726                  403  2.56%                 364  2.31% 

11 Чока                  11,398                    97  0.85%                 113  0.99% 

12 Инђија                  47,433               2,785  5.87%             2,279  4.80% 

13 Ириг                  10,866                  193  1.78%                 196  1.80% 

14 Кањижа                  25,343                  839  3.31%                 792  3.13% 

15 Кикинда                  59,453               2,098  3.53%             1,569  2.64% 

16 Ковачица                  25,274                  284  1.12%                 274  1.08% 

17 Ковин                  33,722                  741  2.20%                 655  1.94% 

18 Кула                  43,101                  932  2.16%                 779  1.81% 

19 Мали Иђош                  12,031                  223  1.85%                 160  1.33% 

20 Нова Црња                  10,272                  261  2.54%                 211  2.05% 

21 Нови Бечеј                  23,925                  913  3.82%                 661  2.76% 

22 Нови Кнежевац                  11,269                  113  1.00%                 102  0.91% 

23 Нови Сад                341,625            11,472  3.36%             9,356  2.74% 

24 Оџаци                  30,154               1,078  3.57%                 917  3.04% 

25 Опово                  10,440                  256  2.45%                 183  1.75% 

26 Панчево                123,414               2,967  2.40%             2,414  1.96% 

27 Пећинци                  19,720                  273  1.38%                 247  1.25% 

28 Пландиште                  11,336                  222  1.96%                 202  1.78% 

29 Рума                  54,339               1,293  2.38%             1,076  1.98% 

30 Сечањ                  13,267                  180  1.36%                 133  1.00% 

31 Сента                  23,316                  640  2.74%                 501  2.15% 

32 Шид                  34,188                  924  2.70%                 877  2.57% 

33 Сомбор                  85,903               1,734  2.02%             1,579  1.84% 

34 Србобран                  16,317                  514  3.15%                 448  2.75% 

35 Сремски Карловци                     8,750                  262  2.99%                 250  2.86% 

36 Сремска Митровица                  79,940               2,309  2.89%             1,911  2.39% 

37 Стара Пазова                  65,792               1,770  2.69%             1,485  2.26% 

38 Суботица                141,554               4,687  3.31%             4,073  2.88% 

39 Темерин                  28,287                  975  3.45%                 716  2.53% 

40 Тител                  15,738                  435  2.76%                 370  2.35% 

41 Врбас                  42,092               1,311  3.11%                 923  2.19% 

42 Вршац                  52,026               1,421  2.73%             1,204  2.31% 

43 Жабаљ                  26,134                  822  3.15%                 643  2.46% 

44 Житиште                  16,841                  257  1.53%                 210  1.25% 

45 Зрењанин                123,362               2,368  1.92%             1,889  1.53% 

УКУПНО             1,931,809            55,281  2.60%           45,662 2.16% 
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прикупљено 9.676 јединица мање него у 2019. години, крви је било довољно за сваког 
пацијента.  
Општине са остварених  0 – 0,99  % давања крви 

 Општина % давања бр. давања плус (+) или минус(-) 

1.  Ада 0,90 153 -47 

2. Чока 0,99 115 +16 

3. Нови Кнежевац 0,91 95 -11 

Општине са остварених  1 – 2  % давања крви 

 Општина % давања бр. давања плус (+) или минус(-) 

1. Алибунар  1,02 153 -105 

2. Апатин 1,51 436 -144 

3. Бачка Топола 1,69 563 -212 

4. Ириг 1,80 196 +3 

5. Ковачица 1,08 274 -10 

6. Ковин 1,94 655 -86 

7. Кула 1,81 779 -153 

8. Мали Иђош 1,33 160 -63 

9. Опово 1,75 183 -73 

10. Панчево 1,96 2.414 -553 

11. Пећинци 1,25 247 -26 

12. Пландиште 1,78 202 -20 

13. Рума 1,98 1.076 -217 

14. Сечањ 1,00 133 -47 

15. Сомбор 1,84 1.579 -155 

16. Житиште 1,25 210 -47 

17. Зрењанин 1,53 1.889 -479 

 Општине са остварених  2,01 – 3  % давања крви 

 Општина % давања бр. давања плус (+) или минус(-) 

1. Бач 2,57 370 -151 

2. Бачки Петровац 2,79 375 -98 

3. Бечеј 2,49 929 -250 

4. Бела Црква  2,14 371 +82 

5. Беочин 2,51 395 -39 

6. Нова Црња 2,05 211 -50 

7. Нови Бечеј  2,76 661 -252 

8. Кикинда 2,64 1.569 -529 

9. Нови Сад  2,74 9.356 -2116 

10. Сента 2,15 501 -139 

11. Шид 2,57 877 -47 

12. Србобран 2,75 448 -66 

13 Сремски Карловци 2,86 250 -12 

14. Сремска Митровица 2,39 1.911 -398 

15. Стара Пазова 2,26 1.485 -285 

16. Суботица 2,88 4.073 -614 

17. Темерин 2,53 716 -259 

18. Тител 2,35 370 -65 

19. Врбас 2,19 923 -388 

20. Вршац 2,43 1.263 -158 

21. Жабаљ 2,46 643 -179 
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Општине са остварених  3,01 – 4  % давања крви 

 Општина  % давања бр. давања плус (+) или минус(-) 

1. Кањижа  3,13 792 -47 

2. Оџаци   3,04 917 -161 

Општине са остварених  4,01 – 5  % давања крви 

 
 

Општина % давања бр. 
давања 

плус (+) или минус(-) 

1. Бачка Паланка 4,50 2.498 -404 

2. Инђија 4,80 2.279 -506 
 
САЖЕТАК: 

 

НАПОМЕНА: плус (+) или минус(-) одељак  дефинише разлику у броју јединица у односу на 
претходну годину.   
     У односу на 2019.годину у 2020.годину прикупљено је 9.619 јединице крви мање. Пад 
прикупљених јединица крви региструје се у 42 организацији Црвеног крста, док 3 
организације имају већи број прикупљених јединица крви. 
 

 
ПРВА ПОМОЋ 

 
Светски дан прве помоћи 
 

Светски дан прве помоћи обележава се друге суботе у септембру. Ове године је 
обележен 12. септембра, а организације Црвеног крста широм света настојале су да скрену 
пажњу јавности о значају познавања прве помоћи за појединца и за друштвену заједницу у 
специфичној ситуацији у каквој се данас налазимо. 

Знамо да незгода није увек предвидива. Она се може  догодити било када, на било 
ком месту и свако може бити погођен. Можда смо у данашње време рањивији него иначе. 

Овогодишња тема Светског дана прве помоћи је гласила: „Незгоде не знају за 
Корону. Прва помоћ је увек потребна!“ Тема се односила на све изненадне и неочекиване 
догађаје који се могу догодити и у отежавајућим околностима са којима се данас суочавамо 
пандемије изазване Корона вирусом.  

Упркос забринутости у вези са Корона вирусом (COVID-19) и фокусом на спречавање 
његовог ширења и даље се дешавају повреде и болести које нису повезане са овим 
вирусом.  Помоћ људима који се нађу у невољи једнако је потребна сада, као и у редовним 
околностима, можда чак и више.  
 
 

 Заступљеност у групама  од – до % 
  

Бр. општина %  учешћа у односу на 45 општина АПВ 

1. 0 – 99 % 3 6,67% 

2. 1 – 2 % 17 40 % 

3. 2 – 3 % 21 44,44% 

4. 3 – 4% 2 4,4% 

5. 4 – 5% 2 4,4% 

 Укупно: 45 100% 
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Ове године, у оквиру Светског дана прве помоћи, циљ је био: 

 да заинтересујемо и подстакнемо што више наших суграђана да се оспособе 
знањима и вештинама из прве помоћи организовањем онлајн предавања или 
предавања и обука уз поштовање мера самозаштите и заштите од Корона вируса; 

 да уколико су завршили обуку прве помоћи, обнове своја знања узимањем учешћа у 
предавањима или доступним онлајн тестовима;   

 да настојимо да за ширење информација и знања о првој помоћи укључимо све 
видове комуникације (медијске, електронске) и укључимо партнере у локалној 
средини. 
Околности у којима се налази наше друштво захтевају одређене промене у 

реализацији активности. Сходно томе, акценат обележавања Светског дана прве помоћи 
стављен је на онлајн активности, промоцију путем друштвених мрежа и медија и оне 
активности које је било могуће реализовати уз поштовање општих заштитних мера које су 
прописане од стране надлежних државних институција у Републици Србији. 
 
Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи 
 

Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи Покрајинско такмичење у првој 
помоћи и реалистичком приказивању повреда, стања и обољења реализовано је на 
другачији начин у односу ранији период.  

На нивоу организација Црвеног крста у градовима и општинама такмичење се 
реализовало у периоду од 15. до 30. новембра 2020. године и то на следећи начин: 
 

 У категорији реалистичког приказивања повреда, стања и обољења реализован 
је фото конкурс. Екипе из организација Црвеног крста су на основу добијених 
задатка послале фотографије повреда у складу са дефинисаним пропозицијама. 

 У категорији подмлатка реализован је конкурс за видео приказ вештина из прве 
помоћи. На основу претходно дефинисаних задатака и правила екипе су 
направиле 4 видео клипа. 

 У категорији омладине реализован је конкурс за видео приказ вештина из прве 
помоћи. На основу претходно дефинисаних задатака и правила екипе су 
направиле 4 видео клипа и приказале одређену вештину. 

 У категорији „петлића“ реализован је ликовни конкурс за ученике трећих и 
четвртих разреда основних школа са темом „У игри се некад повредимо ми, шта 
је прва помоћ сликом прикажи ти“ 

 
Учешће је узело укупно 12 организација Црвеног крста са територије АП Војводине: 

Инђија, Кањижа, Ковин, Нови Сад, Рума, Сомбор, Сремска Митровица, Сремски Карловци, 
Стара Пазова, Шид, Суботица и Зрењанин. Број екипа: 7 у категорији омладине, 7 у 
категорији подмлатка, 6 у категорији РППОС и 8 у категорији „Петлићи“ са укупно 40 
ликовних радова. 

На нивоу Црвеног крста Војводине формирана је трочлана комисија састављена од 
чланова Комисије за прву помоћ која је, на основу дефинисаних критеријума, изабрала 4 
екипе у категорији омладине и 4 екипе у категорији подмлатка које ће учествовати на 
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рангирању Црвеног крста Србије. Иста комисија је и одабрала 5 најбољих радова на 
ликовном конкурсу. У категорији РППОС трочлана комисија је одабрала 4 најбоље екипе: 

 У категорији подмлатка екипе ОЦК: Нови Сад, Зрењанин, Сомбор, Кањижа. 

 У категорији омладине екипе ОЦК: Ковин, Сомбор, Рума, Суботица. 

 У категорији РППОС екипе ОЦК: Сомбор, Рума, Нови Сад, Ковин. 
 
Републичко такмичење у пружању прве помоћи и РППСО 
 

На Републичком такмичењу је у категорији Подмладакa учествовало је 13 екипа, а у 
категорији Омладине 19 екипа. У реалистичком приказу надметало се 14 екипа, док је у 
категорији „Петлићи“ учешће узело 127 учесника из 17 средина. 

Иако су сви учесници показали завидан ниво знања, један број екипа је по свим 

критеријумима оцењивања приказао изузетне резултате на основу чега је формирана ранг 

листа најуспешнијих на државном нивоу. 

У категорији Омладине Црвени крст Сомбор је заузео 2 место. 
 У категорији Подмлатка, Црвени крст Зрењанин је заузео 1. место, док се  Црвени 

крст Нови Сад пласирао на 3. место.  
Црвени крст Сомбор је заузео 1. место у категорији реалистичког приказа повреда, 

обољења и стања.  
Ангела Јаневска из Црвеног крста Ковин заузела је 3. место у категорији „Петлића“. 
Представљање најуспешнијих екипа и најбољих ликовних радова биће објављено на 

друштвеним мрежама Црвеног крста Србије. 

 
Обука прве помоћи за раднике НИС – а 
 

У периоду октобар – новембар, у складу са повољнијом епидемиолошком 
ситуацијом, настављена је обука радника НИС – а у области пружања прве помоћи. На 
основу Уговора који је Црвени крст Војводине потписао са компанијом НИС реализована је 
обука за основно и напредно оспособљавање у пружању прве помоћи у Зрењанину, 
Кикинди, Србобрану, Пландишту, Новом Саду и Пожаревцу за укупно 103 радника: 69 
напредног и 34 основног нивоа. Обука је била прилагођена новонасталој ситуацији и 
реализована је уз примену свих превентивних мера прописаних од стране надлежних 
институција. 

 
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

 
Одговор на стање изазвано пандемијом COVID-19 
 

На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл. Гласник РС бр.107/2005), 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гласник 
РС број 87/2018 и међународним уговорима преузетих обавеза, Црвени крст Србије 
спроводи програм припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним 
ситуацијама и конфликтима. Одредбе Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
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управљању ванредним ситуацијама укључују Црвени крст Србије 
и његове структуре у интегрисани систем заштите и спасавања 
Републике Србије, у складу са својим мандатом.  

Након првих информација о епидемији COVID-19 на 
територији Републике Србије, Црвени крст Војводине је активирао 
Стандардне оперативне процедуре у одговору на несрећу  у 
оквиру организације Црвеног крста (СОП). Активиран је и 
Оперативни тим у седишту Црвеног крста Војводине задужен за 
координацију активности организација Црвеног крста у градовима 
и општинама на територији АП Војводине и комуникацију са Црвеним крстом Србије и 
Покрајинским штабом, који је координисао активности свих субјеката који учествују у 
одговору  и ублажавању последица несреће.  

У односу на епидемиолошку ситуацију везану за COVID-19,  упутства и препоруке 
Министарства здравља Републике Србије и на јавна овлашћења поверена Црвеном крсту, 
приоритетне активности организације Црвеног крста су биле социјални програми, 
мотивисање добровољних давалаца крви и организовање акција добровољног давања крви. 

Црвени крст Војводине је отказао све планиране едукације и манифестације и одмах 
је уведено дежурство током целе недеље, које се  прилагођавало према мерама забране 
кретања. На телефон Црвеног крста Војводине су се јављали људи из целе Покрајине, којима  
су стручни сарадници давали савете и упућивали их на институције, у којима су могли добити 
тражену врсту помоћи. 

  У оквиру сагледавања хуманитарне ситуације, након званичне 
потврде инфекције изазване Корона вирусом у Републици  Србији, 
Црвени крст Војводине је 13. марта упутио ургентан захтев Влади АП 
Војводине и Покрајинском секретаријату за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова за обезбеђивање 500 кутија 
заштитних маски, 500 кутија заштитних рукавица, 2.250 лит.  средстава 
за дезинфекцију и 1.000 лит. сапуна за прање руку за потребе 45 
организација Црвеног крста у градовима и општинама. Нови допис 
кабинету председника и потпредседника Покрајинске владе упућен је 

26. марта, уз прилог од 13. марта, са поновљеном молбом да се обезбеде тражена заштитна 
средства из Робних резерви АП Војводине. С обзиром да су здравствене установе биле  
приоритет, као и да је владала несташица тражених артикала на тржишту Републике Србије, 
Црвени крст Војводине је добио 1.000 литара течног сапуна, 1.000 маски и једну кутију 
рукавица, а на осталу количину се чекало. 
 Такође, у односу на повећан број захтева грађана за 
хуманитарну помоћ у виду ургентних пакета хране и 
хигијене, Црвени крст Војводине је упутио 20. марта захтев 
Влади АП Војводине за обезбеђивање 10.000 пакета хране 
и хигијене из Покрајинских робних резерви. Црвени крст 
Војводине је 3. априла започео дистрибуцију пакета у свих 
45 организација Црвеног крста. Помоћ је била намењена 
социјално угроженим породицама са више деце, 
инвалидним лицима у стању социјалне потребе и другим 
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категоријама становништва које су се због настале ситуације нашле у стању потребе 
(породице које су се издржавале од продаје на пијацама, породице или особе у 
самоизолацији без примања и друге сличне ситуације).  С обзиром да су артикли били у 
ринфузи, Црвени крст Војводине је купио чвршће  кесе и дистрибуирао их свим 
организацијама Црвеног крста, како би могле формирати пакете и поделити их 
корисницима. Садржај пакета хране: 3 месна нареска од 150 гр, 1 ћурећи нарезак од 150 гр, 
2 сардине 125 гр, 1 кг тестенина са јајима, 3 кесице супе од 45 гр. Садржај пакета хигијене: 
3 кг детерџента за веш, 1 л шампон за косу, 1 л течног сапуна, 2 папирна убруса.     
 Брига о човеку је присутна у Црвеном крсту у сваком времену. Из тих разлога је Црвени 
крст Војводине био усмерен и на помоћ помагачима, односно на психосоцијалну 
подршку ангажованим волонтерима. Црвени крст Војводине је направио Viber заједницу 
„Волонтери Црвеног крста“ са идејом да на једном месту, у виртуелном свету окупи 
волонтере. 
 Црвени крст Војводине је био у сталној комуникацији са организацијама Црвеног крста 
у војвођанским градовима и општинама. Са циљем бољег сагледавања стања и потреба на 
терену, секретар Црвеног крста Војводине је током ванредног стања обишао све 
организације Црвеног крста у градовима и општинама. Стручни сарадници су били у 
свакодневној комуникацији са колегама у градовима и општинама, са циљем брзог 
отклањања проблема и нејасноћа, као и давања подршке.  
 Црвени крст Војводине је био у редовној комуникацији са Покрајинским штабом за 
ванредне ситуације, Кабинетом председника и потпредседника Покрајинске владе, 
покрајинским секретаром за социјалну политику и равноправност полова, Покрајинским 
заштитником грађана-омбудсманом, директором Дирекције за робне резерве АП 
Војводине и другим. 
 На основу дописа Црвеног крста Војводине, Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину je заједно са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу упутио апел свим спортским 
организацијама на територији АП Војводине, да се њихови чланови укључе у волонтерски 
рад. 
 Због немогућности присуства секретара у организацији Црвеног крста Сремски 
Карловци, један стручни сарадник Црвеног крста Војводине је од 30. марта био присутан у 
Црвеном крсту Сремски Карловци у циљу координације активности и обављања 
оперативних послова. 
  Током трајања ванредног стања, а почев од првих донетих мера Владе Републике 
Србије, у континуитету су свим организацијама Црвеног крста са територије АП Војводине 
благовремено прослеђивана званично донета акта која су објављивана у Службеном 
гласнику Републике Србије. Због обимности и различите природе донетих мера, 
организацијама Црвеног крста су прослеђиване само оне мере које су биле или могле бити 
од значаја за организације Црвеног крста, обзиром на овлашћења и врсте делатности коју 
обављају. Свим организацијама су током ванредног стања прослеђивана различита упутства 
и модели правних аката прилагођених мерама или препорукама Владе Србије, како би 
организације на што адекватнији начин одговориле на потребе заједнице у циљу 
обележавања последица изазваних Ковидом 19. Поред наведеног, свакодневно су 
телефонским путем пружане правне консултације. 
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 Црвени крст Војводине је дневно сакупљао податке о реализованим активностима са 
терена, обједињује их и прослеђује Црвеном крсту Србије. 
 Медији су били изузетно заинтересовани и пратили су рад организација Црвеног крста 
на територији Војводине. 
Активности у војвођанским организацијама Црвеног крста 
 
 Иако организација Црвеног крста у Србији има велико искуство како из времена 
избеглиштва, тако из  времена када су се дешавале елементарне непогоде, пандемија 
COVID-19представља сасвим нову ситуацију за све. И поред те чињенице и почетних 
проблема, организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су добро 
одреаговале на новонасталу ситуацију и у сарадњи са градским и општинским штабовима 
вршиле су своје хуманитарне задатке.  

Организације Црвеног крста у свих 45 војвођанским градова и 
општина су, у складу са својим капацитетима, мандатом и пруженом 
подршком надлежних власти на нивоу градова и општина, 
реализовале мере одговора на ситуацију COVID-19 и одговориле на 
стварне потребе најугроженијих грађана и грађана који су били под 
ризиком. Све мере су биле прилагођене условима и исказаним 
потребама у свакој локалној заједници. 
  Све активности организације Црвеног крста су, током 
ванредног стања, биле реализоване у складу са  препорукама Владе 
Републике Србије, Покрајинске владе и задатака поверених од 
стране штабова за ванредне ситуације и локалних самоуправа. 

Од највећег значаја је била адекватна заштита волонтера и запослених Црвеног крста Србије 
у свим активностима. Организације Црвеног крста у градовима и општинама реализовале 
су обуке за спонтане волонтере о начину деловања у Црвеном крсту уз поштовање Основних 
принципа као и обуке волонтера о мерама превенције, заштите и самозаштите. 
Волонтерима и сарадницима није био дозвољен улазак у „црвене зоне“ у којима би могли 
да буду у непосредном контакту са зараженима или онима на које се сумњало да су били 
инфективни. Овако стриктно придржавање и примена мера заштите омогућило је да ни 
један запослени или волонтер Црвеног крста у Покрајини нису евидентирани као 
потенцијално или потврђено носиоци вируса Корона. 

Формирани су волонтерски мобилни тимови Црвеног крста. 
Тимови су имали опрему одређеног степена заштите и морали да 
поштују процедуре везане за контакт са старијим лицима. Највећи 
проценат лица којима су мобилни тимови Црвеног крста носили 
помоћ или куповали намирнице чинили су старију преко 65 година 
који живе сами и који нису могли да се крећу услед ризика од 
COVID-19. Старијим особама су се куповале намирнице, узимали 
лекови по рецепту лекара, плаћали рачуни. У бројним градовима и 
општинама волонтери Црвеног крста су у раним јутарњим 
часовима,  када је то било дозвољено, помажу старијима приликом 
куповине и коришћења банкарских услуга.  
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Активности, које су реализоване у организацијама Црвеног крста, биле су усмерене 
ка пружању потребне помоћи најугроженијим суграђанима у овој ситуацији и свим људима 
у стању хуманитарне потребе, у складу са мандатом и Мисијом организације Црвеног крста. 
У сарадњи са штабом за ванредне ситуације формирани су кол центри за пријављивање 
потреба старијих особа и особа у изолацији, којима су мобилни волонтерски тимови 
сачињени од искусних и обучених волонтера за деловање у несрећама пружали неопходну 
подршку. У организацијама Црвеног крста отворени су инфо центри у којима су дежурали 
едуковани волонтери како би на прави начин одговорили на све захтеве суграђана и 
пружили адекватне информације везане за превенцију и промоцију здравих хигијенских 
навика. 

Са циљем обезбеђивања довољних количина крви 
за здравствене установе у организације Црвеног крста у 
градовима и општинама  су заједно са Заводом за 
трансфузију крви Војводине усклађивале  рад са мерама 
уведеним током ванредног стања у циљу континуираног 
обезбеђења залиха свеже крви и компонената крви.  

Црвени крст Војводине и организације Црвеног 
крста у војвођанским градовима и општинама су током 
ванредног стања имали изузетну сарадњу са медијима. 

Медији су били изузетно заинтересовани за активности које је реализовао Црвени крст, тако 
да су готово свакодневно извештавали о активностима или су представници Црвеног крста 
гостовали у ТВ или радио емисијама. Све организације Црвеног крста у војвођанским 
градовима и општинама су у локалним медијима и на друштвеним мрежама, на дневном 
нивоу, објављивале информације са превентивним садржајем и кључне поруке како се 
заштитити од вируса Короне и како смањити трансмисију.  

У оквиру хитне фазе одговора на несрећу 
изазвану вирусом COVID-19, организације Црвеног крста 
на територији АП Војводине су реализовале 111.130 
акција помоћи појединцима у 67.213 домаћинстава, при 
чему је пређено 95.910 километара. На дневном нивоу, 
у 45 организација Црвеног крста било је ангажовано 
просечно 867 волонтера који су поклонили 76.536 сати 
волонтерског рада својим суграђанима на нивоу 
локалних заједница и тако у значајној мери допринели 
ефикасном одговору на несрећу. 

Црвени крст Војводине је, током хитне фазе одговора на несрећу прикупио и 
обрадио скоро 2.000 извештаја о реализованим активностима организација Црвеног крста 
са територије АПВ. 

Од почетка епидемије COVID-19, па до 10 маја, у Војводини је било ангажовано 163 
професионално запослена лица и 867 волонтера. Волонтери су имали укупно 31.218 
волонтерских ангажовања на које су утрошили 76.536 волонтерска сата. Помогнуто је 
укупно 111.130 лица у стању социјалне потребе. 
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Епидемија COVID-19 - фаза опоравка након укидања ванредног стања 
 

У фази опоравка од несреће изазване вирусом COVID-19, у периоду од 11. маја 2020. 
године, Црвени крст Војводине је координирао активности 45 организација Црвеног крста 
на територији АП Војводине усмерене ка ублажавању последица несреће, прикупљао и 
обрађивао недељне извештаје о раду и реализацији задатака које су им поверени. 
Друштвено одговорне фирме и појединци су препознале значајну улогу коју је организација 
Црвеног крста имала у одговору на несрећу у локалној заједници, као и спремне и обучене 
волонтере који су били на располагању својим суграђанима у сваком тренутку и 
финансијски су помогле организације Црвеног крста делимично покривајући велике 
трошкове који су настали у реализацији задатака поверених Организацији. 

Компанија „Coca Cola“ је издвојила 2.090.000,00 динара за покривање дела  
трошкова телефона и исхране волонтера организација Црвеног крста на територији АП 
Војводине. Швајцарска агенција за развој је определила 1.265.000,00 динара за трошкове 
исхране, док је Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
определила 1.199.920,68 динара за трошкове телефона, канцеларијског материјала, 
исхране волонтера и нафтних деривата. Организација UNICEF је делимично учествовала у 
покривању трошкова дистрибуције пакета и издвојила 188.500 динара за 45 организација 
Црвеног крста.  

Црвени крст Војводине је прикупио и обрадио захтеве за рефундацију, рачуне и 
пратећу документацију како би у што краћем временском периоду организације добиле 
одговарајућу финансијску подршку и реализовали активности које су планиране. 
 Формирани су мобилни тимови састављени од стручних сарадника Црвеног крста 
Војводине, стално запослених у организацијама Црвеног крста и волонтера који су подршка 
организацијама на терену у реализацији планираних активности у случају потребе због 
изолације сарадника на терену. 
 
Подршка систему здравствене заштите 

 
Као значајна снага система смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, организација 
Црвеног крста је у претходном периоду учествовала у 
ублажавању последица пандемије изазване вирусом COVID-19.  

Као субјекат од значаја, организација Црвеног крста 
помаже надлежним државним органима у обављању послова 
из своје надлежности у складу са јавним овлашћењима и својим 
програмским активностима.  
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На захтев локалних штабова за ванредне ситуације, у 14 локалних заједница на 
територији АП Војводине, организације Црвеног крста Бачка Паланка, Инђија, Нови Бечеј, 
Нови Сад, Панчево, Србобран, Сремска Митровица, Кањижа, Суботица, Кикинда, Зрењанин, 
Стара Пазова, Вршац и Рума обезбедиле су шаторе у функцији привремене чекаонице, који 
су постављени испред Ковид амбуланти и болница и пружили значајну подршку 
здравственом систему и пре свега грађанима у својим срединама. На основу исказане 
потребе и процене у Сремској Митровици, Зрењанину и 
старој Пазови постављено је више шатора испред Ковид 
амбуланта и болница. 

Црвени крст Војводине и организације Црвеног крста 
у градовима и општинама ће и на даље своје активности 
усмеравати на ублажавање последица пандемије и других 
врста несрећа. У оквиру својих могућности организација 
Црвеног крста ће наставити са пружањем неопходне помоћи 
грађанима у складу са својим мандатом и Мисијом.  

 

Помоћ угроженим породицама на територији општине Бач 
 

Након иницијалне информације од стране секретара организације Црвеног крста Бач 
и разговора са председником општине Бач и командантом штаба за ванредне ситуације, 
Црвени крст Војводине је у најкраћем временском року упутио 
хуманитарну помоћ угроженим породицама којима је изгорео 
стамбени простор у коме су живеле. Помоћ је обезбеђена за 
смештај 14 породица и 32 лица.  
 
Помоћ за опремање привременог смештаја се састојала 

- Кревет монтажни са душеком ..35 ком 
- Чаршаф........................................35 ком 
- Кухињски сет...............................35 ком 
- Хигијенски производи (прашак за веш, тоалет папир, 

детерџент за судове, убруси, асепсол, шампон за косу, 
течни сапун за руке) 

 
 

СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ 
 

Обуке 
 

Референтни центар за спасилаштво на води Црвеног крста Војводине је од почетка 
2020 године организовао четири обуке и једну годишњу проверу за спортска звања у оквиру 
првог ниво обучавања спасилаца на води. Од наведеног броја стручних оспособљавања два 
су реализована за спортско звање Спасилац на води јуниор, док су преостала три 
реализована за спортско звање Помоћни спасилац на води. Кроз процес обучавања од 
почетка календарске године прошло је 38 кандидата са територије АП Војводине. 
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Стручна оспособљавања су реализована у сарадњи са организацијама Црвеног крста 
Суботица и Бела Црква. 

 
Обезбеђивање манифестација 
 

Референтни центар за спасилаштво на води 
Црвеног крста Војводине је, по позиву удружења 
спорт за све „Плави делфин“, 19. јануара на терен  
упутио четири обучена спасиоца на води са циљем 
обезбеђивања манифестације „Пливање за часни 
крст-Оџаци 2020“. 

Манифестација је реализована на отвореном 
базену у Оџацима, а за часни крст је пливало око 70 

учесника. Подршку пливачима је пружило око 150 посматрача. Манифестација је била 
завршена без интервенција спасилачке службе. 

На позив организатора, Црвени крст Војводине је учествовао и у обезбеђивању  
Веслачке регате „Vojvodina Open 2020“ на Палићу.” 

 
 

ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
 

 „Међународни дан младих“ - 12. август  
 

Генерална скупштина Уједињених нација је 17. децембра 1999. године у својој 
Резолуцији 54/120 подржала препоруку Светске конференције министара одговорних за 
младе да се 12. август прогласи Међународним даном младих. У Србији се овај датум 
обележава од 2007. године, када је основано Министарство омладине и спорта. Овај  датум 
има за циљ да укаже на значај улоге младих у друштву, као и да се млади подстакну на 
организовање активности у циљу скретања пажње јавности о свом положају. Такође, ово је 
јединствена прилика за све који имају интерес да се уједине и осигурају да млади буду 
укључени у доношење одлука на свим нивоима. 

Tема Међународног дана младих за 2020. годину је била „Ангажовање младих за 
глобално деловање“, која жели да укаже на начине којима ангажовање младих на 
локалном, националном и глобалном нивоу обогаћује националне и мултилатералне 
институције и процесе као и да извлачи поуке како се њихова заступљеност у формалној 
институционалној политици може значајно побољшати. 

Организације Црвеног крста Панчево, Зрењанин, Бачка Паланка, Сомбор, Суботица и 
Врбас су овај датум обележиле организовањем едукација и радионица за младе, 
реализовањем редовних активности, дружењем и планирањем будућих акција.  
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Акција „Безбедност деце у саобраћају“ 
 

Традиционална акција „Безбедност деце у саобраћају“, која се 
спроводи током септембра месеца, промовише адекватно понашање 
свих учесника у саобраћају и тиме доприноси смањењу броја 
повређених и страдалих особа у саобраћају. Ова акција се реализује 
са бројним партнерима у градовима и општинама: школама, МУП-ом, 
ауто кућама, локалном самоуправом, донаторима, медијима. Циљна 
група су деца нижих разреда основне школе, а посебно прваци. 
Акцију реализују едуковани млади волонтери Црвеног крста који кроз 

радионице, предавања и игру децу уче о правилном понашању у саобраћају.  
Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију у нашој земљи, те да је 

школска година кренула уз нове мере, волонтери нису могли да реализују  акцију као што 
су то радили протеклих година. Сходно томе креиран је посебан едукативни видео 
материјал од стране Црвеног крста Србије, који је било могуће приказати путем социјалних 
мрежа и интернет платформи, као и доставити га школама. На тај начин су се могле послати 
едукативне поруке и организовати интерактивне активности и поставити други видео 
материјали и фотографије које приказују ангажовање Црвеног крста у протеклим годинама 
током спровођења акције „Безбедност деце у саобраћају“.  

Велики број организација Црвеног крста у Војводини је ову активност реализовала 
на отвореном, поштујући све прописане мере заштите. Млади едуковани волонтери су 
делили едукативни материјал ученицима, помажући им да безбедно пређу улицу. Такође, 
волонтери су информисали не само ученике већ и возаче о значају поштовања правила у 
саобраћају ради њихове личне безбедности, а посебно безбедности најмлађих. 
Програм „Промоција хуманих вредности“ 
 

Црвени крст Србије је уз финансијску подршку 
Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца и 
Швајцарског Црвеног крста обезбедио средства за реализацију 
активности из програма Промоција хуманих вредности за 6 
организација Црвеног крста у Војводини (Кикинда, Ковин, Нови 
Сад, Рума, Суботица и Шид). Активности су реализоване од октобра до децембра месеца 
2020. године, уз поштовање свих епидемиолошких мера, укључујући и радионице са децом 
која се налазе у Центрима за мигранте и Центрима за тражиоце азила. Свака организација 
је била у обавези да реализује минимум 4 радионице и обухвати 50 деце.  

Наведене организације Црвеног крста су до краја  године реализовале активности у 
вези Фестивала позоришних представа (писање сценарија, израда сценографије, 
осмишљавање костима и друго), који је планиран да се одржи почетком 2021. године. 
Организације Црвеног крста су представе снимиле и доставиле Црвеном крсту Србије. 
Снимци представа ће бити подељени и преко друштвених мрежа.  

Организације Црвеног крста Оџаци, Сомбор и Панчево су реализовале активности из 
програма Промоција хуманих вредности без финансијске подршке.  
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Обука ”Промоција хуманих вредности“ 
 

Црвени крст Србије је, у сарадњи са Црвеним крстом 
Суботица, 17. и 18 октобра,  организовао обуку у оквиру програма 
“Промоција хуманих вредности”. Обука је одржана у 
просторијама Црвеног крста Суботица у скраћеној форми и 
уместо 4, трајала је 2 дана. 

Полазници обуке били су 4 волонтера Црвеног крста Шид, 
4 волонтера  Црвеног крста Кикинда и 9 волонтера  Црвеног крста Суботица. Сви учесници 
су били средњошколског узраста и активни у реализацији програмских активности  у својим 
организацијама. На крају обуке, полазници су добили приручнике, 60 едукативних 
календара и извесну количину плаката и зидних планера. Након обуке полазници су стекли 
потребна знања и вештине да реализују радионице које су намењене ученицима основних 
школа у својим срединама, а све у циљу смањења насиља међу децом и младима. 

 
Школа Подмлатка „Помоћ нам је у крви“ 

 

Црвени крст Војводине је, у периоду од 28. 

септембра до 02. октобра 2020. године,  организовао  

Школу подмлатка под називом – „Помоћ нам је у крви“ у 

Одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу.  

Учесници су била деца узраста од 11 до 15 година, 

чији су радови били оцењени као најуспешнији на 

литерарном и ликовном конкурсу „Крв живот значи“. 

Школу подмлатка је похађало укупно двадесет седморо 

деце из организација Црвеног крста: Нови Сад, Врбас, Мали Иђош, Кула, Сента, Зрењанин, 

Житиште, Жабаљ и Панчево.  

Учесници школе су се боље упознали  са организацијом Црвеног крста, начином на 
који функционише, као и са програмима које Црвени крст реализује. Посебан акценат је 
стављен добровољно давалаштво крви.  Циљ школе је био да се учесници мотивишу за 
активно учешће у програмима Црвеног крста у својим градовима и општинама.  

Активности су реализовали стручни сарадници Црвеног крста Војводине и волонтери 
Црвеног крста Пландиште и Вршац. 

 

„Дечја недеља“ 

Организације Црвеног крста у Војводини обележиле су 
Дечију недељу у периоду од 7. до 13. октобра ове године под 
слоганом „Подељена срећа је два пута већа“. Укупно 9 
организација Црвеног крста у Војводини (Бела Црква, Чока, 
Кикинда, Кула, Пландиште, Сомбор, Сремски Карловци, Сремска 
Митровица и Житиште) реализовале су активности из 
различитих програма намењених подмлатку и омладини (Борба 
против трговине људима, Дифузија, Здрави стилови живота, 



Годишњи извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2020. годину 

 

60 
 

Промоција хуманих вредности, Репродуктивно здравље младих и превенција ХИВ-а итд.) са 
циљем едукације, промоције  и омасовљавања волонтера у својим срединама.  

„Трка за срећније детињство“ 
 

 Изузетно сложена епидемиолошка ситуација у октобру месецу 
условила је да традиционална активност „Трка за срећније детињство“, 
због масовности и потенцијалног излагања ризику учесника, није могла да 
се организује у неким градовима и општинама или је реализована знатно 
у мањем обиму или на другачији начин. 

Циљ ове традиционалне активности је  промовисања здравог 
начина живота међу децом и младима, као и подмлађивање и 
омасовљавање чланства и волонтера. Средства прикупљена продајом 

стартних бројева се користе за помоћ социјално угроженој деци или су усмерена ка 
задовољавању других потреба деце у локалним срединама. 

Укупно 12 организација Црвеног крста (Бач, Бачка Топола, Кула, Оџаци, Пећинци, 
Шид, Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова, Пландиште, Кикинда и Зрењанин) je 
известило Црвени крст Војводине да су, у сарадњи са предшколским установама, основним 
и средњим школама, локалним партнерима и донаторима,  реализовали активност „Трка за 
срећније детињство“. Тако су поједине организације узеле 
учешће на манифестацијама мањег обима, које су организовали 
атлетски клубови или су држане на појединачним часовима 
физичког у школама. Поједине организације су, на основу одлука 
својих Управних одбора извршиле продају стартних бројева по 
школама, донаторима или су организовани хуманитарни базари 
на којима су продавани стартни бројеви.  

 
Семинар „Постани добар предавач“ 

 
Црвени крст Војводине је током новембра месеца реализовао 6  семинара на тему 

„Постани добар предавач“. На семинару је учествовало 65 волонтера, стручних сарадника 
и секретара из 20 организација Црвеног крста са територије Војводине. Овом приликом сви 
полазници су могли више да сазнају о следећим темама: 

 Вештине комуникације (асертивна комуникација, адекватно упућена критика, 
начини конструктивног решавања конфликата итд.); 

 Радионице/предавања и средства за рад са различитим узрасним категоријама;  

 Јавни наступ и сарадња са медијима; 

 Како изаћи на крај са „тешком“  публиком и вештине преговарања; 

 Етички кодекс за волонтере и запослене у Црвеном крсту, писање извештаја и начини 
прављења адекватних фотографија са акција. 
Семинар је био првенствено намењен волонтерима који до сада нису имали искуства 

у држању предавања/ радионица из програмских активности Црвеног крста са циљем да 
стекну  основне вештине комуникације за рад не само у својим организацијама, већ и 
генерално у свакодневном животу. Семинару су се прикључили и волонтери који имају 
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више искуства, стручни сарадници и секретари тако да је било могућности да се размене 
искуства и дискутује на поменуте теме. Предавања су држали стручни сарадници Црвеног 
крста Војводине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Летње школе и кампови организација Црвеног крста у Војводини 
 

Црвени крст Зрењанин је у периоду од 28. до 30. августа организовао Камп 
Омладине у одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, у циљу перманентне 
едукације волонтера, континуираног занављања волонтерске базе и подстицаја за даљи 
рад.  

Камп је организован у оквиру реализације пројекта под називом „Улажући у 
волонтере, улажемо у будућност“ који је финансијски подржан од стране Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину.  

Поред волонтера Црвеног крста Зрењанин, на 
кампу су учествовала и по два волонтера из 
организација Црвеног крста Нови Сад, Суботица, 
Сомбор, Сремска Митровица, Кикинда и Бачка 
Палaнка. 

Током тродневног боравка реализоване су бројне 
радионице и интерактивна предавања кроз које су 
обрађене следеће теме: Дифузија (Основна знања о 
Покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца), 

Промоција хуманих вредности, Прва помоћ и Сигурније школе, отпорније заједнице.  
Такође, последњег дана кампа је реализована и вежба евакуације објекта, у оквиру које 

су учесници имали прилику да провежбају и прикажу претходно стечена знања. На Кампу је 
учествовало укупно 34 млада волонтера. Целокупан програм Кампа су осмислили и 
реализовали едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин (укупно 7) у сарадњи са 
стручном службом Црвеног крста Зрењанин. 

 
Црвени крст Зрењанин организовао је још један Камп Омладине у периоду од  4. до 

6. септембра 2020. на купалишту „Пескара“ у Мужљи. 
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На овом Кампу су презентоване  активности младих 
волонтера у Црвеном крсту Зрењанин, реализована су 
предавања и радионице на тему Промоција хуманих 
вредности, Прва помоћ и РППОС, и Здрава исхрана. На 
Кампу је учествовало 17 волонтера Црвеног крста 
Зрењанин, који су овом приликом имали могућност да 
стекну нова знања, али и да  унапреде већ усвојене 
вештине. Реализатори Кампа су били едуковани волонтери 
Црвеног крста Зрењанин (укупно 4) који су кроз радионице, предавања и забавне 
активности успешно пренели своја знања полазницима, који ће бити значајни ресурс у 
даљем раду и спровођењу програмских активности намењених младима. 

 
Црвени крст Нови Сад је, у периоду од 12. до 13. септембра 2020. године, реализовао 

дводневни Камп за младе волонтере у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у 
„Багремари“. 
Током трајања Кампа обрађене су следеће теме: Дифузија (Основна знања о Покрету 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца), Промоција хуманих вредности, Прва помоћ, 
Добровољно давалаштво крви, Реалистички приказ повреда, стања и обољења, Борба 
против трговине људима.  

Едукатори су били дугогодишњи едуковани 
волонтери Црвеног крста Нови Сад (укупно 6). На Кампу 
је учествовало 35 младих волонтера Црвеног крста Нови 
Сад узраста од 15. до 25 година. Волонтери су имали 
прилику да поред усвајања нових знања, време проведу 
у дружењу, што је веома важно за њихово даље 
ангажовање и тимски рад у организацији.  

У вечерњим часовима је била приказана 
презентација о активностима и улози Црвеног крста 
Нови Сад на територији града за време трајања 

ванредног стања од 15. марта до 6. маја 2020. године. Том приликом секретар Црвеног крста 
Нови Сад је уручио захвалнице свим волонтерима и партнерима који су учествовали у 
спровођењу Наредбе Градског штаба. Овом Наредбом је Црвеном крсту Нови Сад наложено 
да предузме активности на организовању и обучавању волонтера и грађана, који су се 
пријављивали да помогну у куповини намирница и лекова за старије суграђане 
 

 
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
Састанак са представницима Црвеног крста Фоча 

 
У Црвеном крсту Војводине је 11. фебруара одржан састанак на коме су поред 

секретара Црвеног крста Војводине са сарадницима, присуствовали Снежана Ковач, 
секретар Црвеног крста Фоча са сарадницима, секретар Црвеног крста Инђија и 
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представници Фонда за европске послове. Циљ састанка је био разговор о могућем 
заједничком подношењу предлога пројекта у вези одговора на несрећу. 
 
Ипа пројекат „Природа за будућност без граница“ 

 
Црвени крст Војводине је започео реализацију ИПА пројекта под називом „Природа 

за будућност без граница“ у партнерству са Мађарским Црвеним крстом - Организацијом 
Црвеног крста Жупаније Чонград. Циљ пројекта је повећање мобилности и комуникације 
волонтера организација Црвеног крста основно-школског узраста, како би се кроз 
заједничке активности подигла свест младих о важности заштите животне средине. Током 
имплементације пројекта биће организоване спортско-рекреативне, забавне активности и 
еколошке радионице, које ће имати за циљ боравак у природи и развој еколошке свести 
код младих у оба региона.  

Пројекат ће трајати 15 месеци, током којих ће се пројектне активности одвијати како 
у Војводини, тако и у Жупанији Чонград. Укупан број учесника пројекта биће 240 младих, од 
којих ће 40 деце бити из социјално угрожених породица (деца која не похађају школу 
редовно, деца без родитељског старања итд.). Након завршетка пројекта учесници ће 
усвојити неопходне вештине и знања која ће моћи да пренесу волонтерима у својим 
организацијама Црвеног крста и да буду покретачи  будућих активности, пројеката  који ће 
бити усмерени ка подизању еколошке свести код младих.  

Иновативност овог пројекта огледа се у томе што ће се креирати модерни 
комуникацијски ИТ алати, ако што је wеб портал са дигиталном мапом (координатама и 
фотографијама) и базом података која ће моћи да се користити на андроид и ИОС 
платформи. У бази података ће се налазити, поред информација о активностима 
организација Црвеног крста, које су укључене у пројекат, и друге организације, институције, 
удружења грађана, НВО, спортски клубови који доприносе побољшању друштвеног живота 
младих. На једном месту, сви млади ће моћи, у складу са својим интересовањима, да лако 
и брзо пронађу информације о забавним, културним, спортским, еколошким догађајима 
(концерти, фестивали, такмичења, кампови, еколошке акције итд.) у оба региона. Поред 
промоције пројекта, његовог развоја и резултата, као и омладинских догађаја, млади ће 
моћи да наставе своју сарадњу и размену искустава, а самим тим и заједнички да 
промовишу свој рад како би био доступан и видљив у њиховим срединама.  

Прва активност пројекта je била онлине Конференција која је одржана  16.  децембра 
2020. године преко ZOOM апликације. Конференцији су присуствовали стручна служба из 18 
војвођанских организација Црвеног крста (Инђија, Кањижа, Кикинда, Ковин, Мали Иђош, 
Нова Црња, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Пландиште, Рума, Сента, Сомбор, Сремска 
Митровица, Суботица, Врбас, Вршац, Зрењанин) и 10 представника Црвеног крста Чонград. 
На Конференцији су били присутни и чланови Управног одбора, стручна служба Црвеног 
крста Војводине, представници удружења Инжењери заштите животне средине, Дечја 
еколошка академија, МЕНСА из Новог Сада, Покрет горана из Новог Сада и Војводине. 
Укупан број присутних на Конференцији био је  56.      

Циљ Конференције је био информисање учесника  о почетку пројекта и његовим 
фазама (активностима, циљевима и очекиваним резултатима). Ово је била прилика да се 
учесници упознају и размене искуства и да се позову на даљу сарадњу са циљем развијања 
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јединствене базе података за промоцију свих омладинских организација којима је стало да 
млади имају квалитетан друштвени живот, који ће у будућности донети генерације 
посвећене очувању природног окружења и стварању бољег друштвено-економског развоја 
у региону.  

 
ИНФОРМАТИВНО ПРОПАГАНДНИ РАД 

 
Информативно пропагандни рад, као саставни део укупних активности Црвеног крста 

Војводине, у протеклој години је био у функцији благовременог и потпуног информисања 
јавности о раду организације у целини. 

Сарадњу са средствима јавног информисања Црвени крст Војводине и организације 
Црвеног крста у градовима и општинама у Војводини су остваривале јавним наступањем на 
радију и телевизији, као и са прилозима у јавним гласилима. 

Истовремено, средства јавног информисања су пратила све значајније активности 
Црвеног крста Војводине и својим прилозима на телевизији и у штампи давали свој пуни 
допринос раду Организације која  на овим просторима реализује своју Мисију. 

Интернет страница Црвеног крста Војводине и Фејсбук налог се редовно ажурирају са 
новим информацијама што доприноси бољем ширењу информација о циљевима и 
задацима Црвеног крста, као и планираним и реализованим програмским активностима.  

Урађена су идејна решења и припрема за штампу за сав потребан пропагандни 
материјал у функцији програмских активности (мајице, флајери, приручници  и сл.) 

 
 

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
У току извештајног периода, ИТ Центар је радио на припреми, прикупљању и 

контроли планова буџета за утрошак средстава  добијених по Закону о играма на срећу, за 
свих 45 организација Црвеног крста  у Војводини. Прикупљао је извештаје о активностима у 
2020. години, дефинисаних у договору са Републичким Министарством здравља, и 
контролисао пренос почетних стања магацина. Осим ових послова, радило се и на 
техничком одржавању Пословно-финансијског система Црвеног крста Србије (ПФС) у 
Црвеном крсту Војводине и организацијама Црвеног крста у Војводини. Све измене 
потребне због промене законских прописа су на време урађене и тиме је омогућен 
несметан рад Организацијама. Инсталацијом нове верзије ПФС у току децембра 
Организацијама је омогућено уношење извештаја о пословању по новој методологији за 
вредновање активности. Црвени крст Србије је одржао презентације за коришћење новог 
подсистема „Нови образац за извештавање и вредновање активности“ 

Са планом модернизације система и увођења коришћења Microsoft365 апликација у 
Црвеном крсту Војводине и организацијама Црвеног крста ИТ центар је део радне групе за 
планирање и имплементацију система. За све стално запослене у Организацијама Црвеног 
крста отворене су и-мејл адресе на домену redcross.org.rs и на тај начин омогућено је 
коришћење сервиса у оквиру пакета Microsoft365. Званичне и-мејл адресе свих 
организација су премештене на Exchange online. На тај начин повећана је безбедност 
коришћења електронске поште, али су омогућене и друге погодности које ће олакшати рад 
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у организацијама Црвеног крста. Пребацивање и-мејл адреса на нови сервер је захтевало 
поновно подешавање свих рачунара и мобилних телефона на којима су организације 
примале електронску пошту.  

Како би се запослени упознали за могућностима коришћења сервиса и апликација 
из пакета организоване су презентације и обуке за све запослене по групама. Због 
ограничења у број људи у затвореном простору део обука и презентација урађен је онлајн.  

 Запослени у Црвеном крсту Војводине-5 обука 

 Запослени у Црвеном крсту Србије- 8 обука 

 Запослени у Црвеном крсту Београд-1 обука 

 Запослени у организацијама Црвеног крста у Војводини- 7 обука 

 Запослени у организацијама Црвеног крста ИТ центра Београд- 3 обуке 
 

Укупно одржано 24 обуке са намером да се обуке наставе у 2021. години према плану 
обука и исказаним потребама од стране запослених у организацијама Црвеног крста.  

Од увођења ванредног стања због епидемије COVID-19 ИТ центар пружа подршку 
организацијама како би имали неометано функционисање, извештавање и комуникацију. 
Према потребама, запосленима је омогућен рад од куће са пуним приступом ПФС и приступ 
електронској пошти. Црвеног крста Војводине пружао је стручну помоћ организацијама које 
су због повећаног обима посла морале интензивније да користе Пословно-финансијски 
систем Црвеног крста Србије. Такође, било је неопходно одржати потпуно функционалне 
све канале комуникације и олакшати приступ информацијама. 

ИТ центар био је ангажован и на техничком одржавању и администрацији Viber 
заједнице за подршку волонтерима.  

 
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

 
Дистрибутивни центар Црвеног крста Војводине је био у пуној функцији припреме, 

складиштења и дистрибуције робе по одређеним програмима. Реализован је пријем и 
дистрибуција хране за 24 Народне кухиње Црвеног крста, пакета хране и хигијене за 34 
општине II, III и IV степена неразвијености као и дистрибуцију робе, пакета из донација и 
заштитних средстава у оквиру подршке организацијама током епидемије пандемије COVID-
19  . Такође, био је у функцији чувања и одржавања опреме за одговор на несрећу. 
 

ИЗВЕШТАЈ О ДИСТРИБУЦИЈИ I-XII 2020. ГОД 

    

Организациона јединица исказано у УЛАЗ ДИСТРИБУЦИЈА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

КГ              578,272                  576,907  

ВРЕДНОСТ 
         

86,078,894  
           

85,487,964  

ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

КГ                20,118                        763  

ВРЕДНОСТ 
         

20,341,623                  319,802  

УКУПНО ( ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ): 

КГ             598,390                577,670  

ВРЕДНОСТ      106,420,517           85,807,766  
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РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ 

 
Секретаријат Црвеног крста Војводине био је у функцији реализације свих програмских 

задатака, планова рада, ванредних активности, одлука Управног одбора и Скупштине 
Црвеног крста Војводине. 

На укупној реализацији активности које обрађује Извештај о раду Црвеног крста 
Војводине у 2020. години, било је ангажовано 15 радника у сталном радном односу. 

Сви послови и радни задаци реализовани су уз висок степен стручности, коју Стручна 
служба потенцира као обавезу према извршним органима Црвеног крста Војводине и 
организацијама Црвеног крста у Војводини. 

 
 
 
 
 
 

 
Активности представљене у овом Извештају реализоване су из средстава остварених 

по Закону о Црвеном крсту Србије (средства Владе АП Војводине), из средстава 
остварених по Закону о играма на срећу и из наменски обезбеђених донација 
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