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„Појединачно, ми представљамо једну кап. Заједно, ми представљамо 
океан.“  (Риносуке Саторо) 
 
 

Црвени крст Војводине се захваљује свим сарадницима, волонтерима који 
су своје знање, време и добру вољу уградили у програмски рад Црвеног крста 
Војводине, као и програмски рад организација Црвеног крста у градовима и 
општинама Аутономне покрајине Војводине.  
 
 Захваљујемо се свима који су били у прилици да разумеју, подрже и 
допринесу укупном раду наше Организације, а тиме и промоцији хуманих 
вредности и бризи о човеку. 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 
 

Хуманост 
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен у жељи да без 

дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом међународном и националном 
виду настоји да спречи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов циљ је да штити живот и 

здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно 
разумевање,пријатељство,сарадњу и трајан мир међу свим народима. 

 
Непристрасност 

Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или 
политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим 

потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа. 
 

Неутралност 
Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у било 

које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе. 

 
Независност 

Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих влада 
и подвргнута законима у њиховим земљама,морају увек да сачувају своју аутономију која ће им 

омогућити да у свако доба делују у складу са принципима Покрета. 
 

Добровољност 
То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицање користи. 

 
Јединство 

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. 
Оно мора бити доступно свима и спроводити своју хуманитарну делатност на целој 

територији. 
 

Универзалност 
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнак статус 

и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је универзалан. 

 
 
 

Мисија Међународнoг покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
Да спречава и олакшава људску патњу ма где она била, да штити живот и здравље и да обезбеди 

поштовање људског бића, нарочито у време оружаног сукоба и других ванредних стања. 
Да ради на спречавању болести и на унапређивању здравља и социјалне заштите, да подстиче 

добровољност и сталну спремност чланова покрета да пружају помоћ и општи осећај солидарност 
према свима којима је потребна његова заштита и помоћ. У вршењу Мисије Покрет се руководи 

својим Oсновним принципима. 
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Одговорност и стручност, обавеза према корисницима програма Црвеног крста, као 
и брига о људима у заједници, подршка волонтерима и координација рада 45 организација 
Црвеног крста у градовима и општинама утемељени су у Извештају о раду Црвеног крста 
Војводине у 2019. години. 

Извештајем о раду Црвеног крста Војводине у 2019. години, обухваћени су послови 
и задаци утврђени Планом рада и дефинисани календаром активности Националног 
друштва, а који су у складу са  Законом о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста 
Војводине, Планом акције Црвеног крста Војводине за период 2018. – 2020. година, Законом 
о трансфузијској медицини, Законом o смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама, Законом о јавном здрављу, Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима, као и са националним стратегијама које се односе се на делатности блиске 
организацији Црвеног крста.  

Црвени крст Војводине је стручно и оперативно координирао рад 45 организација 
Црвеног крста у Војводини и успешно реализовао јавна овлашћења поверена Црвеном 
крсту. У вршењу јавних овлашћења и спровођењу програма Црвени крст Војводине сарађује 
са надлежним органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе. 
Црвени крст Војводине сарађује са установама и организацијама у области система 
здравствене заштите, социјалне заштите, другим облицима организовања заштите и 
спасавања становништва и другим организацијама, институцијама и грађанима који поштују 
Основне принципе и Мисију организације Црвеног крста. 

Црвени крст Војводине и организације Црвеног крста у градовима и општинама у 
Војводини реализовали су бројне активности у складу са потребама у својим срединама и у 
сарадњи са органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе,  и 
поред тога што расположива средства у појединим организацијама Црвеног крста нису била 
у складу са  потребама.  

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.  

Спроводећи своју Мисију и руководећи се Основним принципима, Црвени крст 
Војводине је правио приоритете у реализацији програмских активности. Црвени крст 
Војводине је настојао да, поред сложене ситуације која је захтевала стално ангажовање на 
социјалним програмима, а посебно не програму директног ублажавања сиромаштва,  један 
од приоритета  буду програми заштите здравља и живота људи у заједници, посебно се 
усмеравајући на децу и младе, али и на осетљиве категорије као што су старији, болесни и 
лица из осетљивих група.  
 У односу на  Закон о трансфузијској медицини, чија је пуна примена почела 1. 
јануара 2019. године, Црвени крст Војводине је током године, кроз сарадњу са Заводом за 
трансфузију крви Војводине, улагао напоре да координација и реализација акција 
добровољног давања крви на терену буде квалитетнија и боља.  

У свим областима рада, Црвени крст Војводине је едуковао, окупљао и ангажовао 
волонтере који су дали немерљив допринос акцијама, активностима и резултатима рада 
који су постигнути на свим нивоима организованости Црвеног крста Војводине. 
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Потребно је нагласити да су организације Црвеног крста у градовима и општинама у 
Војводини реализовале бројне активности које нису садржане у овом Извештају, а које су 
резултат одговора на потребе у локалним заједницама.  

 
Од великог броја активности које су реализовале организације Црвеног крста у 

Војводини у 2019. години наводимо следеће: 
 

 У области добровољног давалаштва крви, на 967 акција je прикупљено 55.281 
јединица крви. На припреми и реализацији акција било је ангажовано укупно 1.184 
волонтера са 21.387 сати волонтерског ангажовања.  

 За реализацију здравствено превентивних програма и активности утрошено је 
укупно 4.335 волонтерских сати. На тему здравих стилова живота кроз едукације је 
обухваћено 10.165 деце и младих на  205 радионица/предавања у основним и 
средњим школама, а о превенцији болести зависности едуковано је 9.413 деце и  
младих и 2.719 родитеља.  

 У организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у области прве помоћи je 
било ангажовано укупно 1.046 волонтера са 30.944 сата ангажовања. За такмичења 
у пружању прве помоћи обучено је 1.205 чланова екипа Подмлатка и Омладине и 
486 деце у категорији „петлића“. О значају прве помоћи информисано је 2.071 деце 
током 945 једночасовних предавања. Укупно 265 манифестација санитетски је 
обезбеђивало 1.076 чланова екипа прве помоћи.  

 У оквиру Програма припреме за деловање у несрећама 110 волонтера, из 10 
организација Црвеног крста, учествовало је на 17 вежби које су организовали други 
субјекти заштите и спасавања, док је 13 организација Црвеног крста организовало 27 
вежби на којима је било ангажовано 388 волонтера. Укупно 348 обучених волонтера, 
са утрошених 6.219 сати волонтерског рада, било је ангажовано на обезбеђивању 
215 јавних догађаја. Превентивним активностима на смањивању ризика од несрећа 
било је обухваћено 7.002 особа. Помогнуто је 311 особа погођених несрећом.  

 У протеклој години обучено је 87 спасилаца на води, док је 6.500 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 9.822 социјално најугроженије 
особе, од којих је 2.960 деце до 18 година и 1.764 старијих од 65 година. Током 
године укупно је припремљено 1.734.222 оброка који су били подељени на 147 
дистрибутивних пунктова, а дистрибуирано је и 32.334 ланч пакета. На програму је 
укупно било ангажовано 205 волонтера са 33.261  радних сати. Породичним 
пакетима хране и хигијене обухваћено је укупно 12.256 породица.  

 У оквиру Програма бриге о деци из социјално угрожених породица, на одмору и 
опоравку је током летњег и зимског периода боравило је укупно 1.168 социјално 
угрожене дете из 45 војвођанских градова и општина. 

 Програм бриге старијима је реализован у 23 организације Црвеног крста 
захваљујући ангажовању 364 волонтера, а број корисника у разним видовима овог 
Програма био је 4.078 старијих.  
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 Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у 
образовање реализује 14 организација Црвеног крста у градовима и општинамa, а у 
активностима је учествовало 196 деце и 157 родитеља.  

 20 организација реализује Програм подршке деци са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, у који је укључено 205 младих особа и 124 родитеља. 

 Програм Промоција хуманих вредности је реализовало 19 организација Црвеног 
крста у градовима и општинама у сарадњи са 44 основне школе и 5 предшколских 
установа,  а обухваћено је 2.408 ученика и 386 деце предшколског узраста. Програм 
је реализовало 114 младих волонтера Црвеног крста, у сарадњи са 46 просветних 
радника. 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама су својим активностима 
Дифузије обухватиле преко 28.000 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 418 активности у свих 45 организација Црвеног крста на територији АП 
Војводине.  

 Међународни дан волонтера обележилa је 41 организација Црвеног крста. У 
реализацију активности било је укључено 590 волонтера, који су укупно били 
ангажовани 2.275 сати. 

 
Црвени крст Војводине је активности планиране у 2019. 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 оболења; 

 Програм припрема за деловање у несрећама и одговор на несрећу; 

 Рад са подмлатком и омладином; 

 Међународна сарадња. 
 



8 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ 
 

Послови организације рада Црвеног крста Војводине у 2019. години су, поред 
редовних активности усмерених према организацијама Црвеног крста и организацијама и 
институцијама са којима Црвени крст Војводине непосредно сарађује, реализовани и кроз: 
 

 Ангажовање на информисању, праћењу, усмеравању и координацији рада 45 
организација Црвеног крста у Војводини директним присуством на терену, 
организовањем саветовања са секретарима; 

 Прикупљање и обраду података о заједничким програмима и пројектима и 
извештавањем према донаторима и Црвеном крсту Србије;  

 Сарадњу са Црвеним крстом Србије, како на реализацији заједничких – јединствених 
програма и пројеката, тако и на свим пословима везаним за статутарна питања и 
оперативно функционисање; 

 Ангажовање и активно учешће волонтера и професионалаца Црвеног крста 
Војводине у раду органа и тела Црвеног крста Србије и њихово настојање да 
стручним и организационим ангажовањем дају пун допринос укупном раду 
Националног друштва. 

 
За потребе функционисања организација Црвеног крста на територији АП Војводине, 

Црвени крст Војводине је:  
 

 Био ангажован на решавању питања функционисања и побољшања услова рада у 
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама које су имале тешкоће у 
раду и на усклађивању односа са локалним самоуправама;  

 Присуствовао редовним седницама управних одбора и седницама скупштина 
организација Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама; 

 Био ангажован на обезбеђивању и реализацији донација; 

 Припремао и реализовао саветовања са секретарима организација Црвеног крста у 
Покрајини; 

 Реализовао семинаре и обуке по утврђеним програмима; 

 Припремио и штампао едукативни материјал; 

 Из средстава Фонда за помоћ и развој и наменским донацијама настојао да 
допринесе јачању оперативних и техничких капацитета организација Црвеног крста 
у функцији реализације програма; 

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

 Пружао стручну помоћ организацијама у изради потребне документације 
регулисане Законом о јавним набавкама, као и у самој реализацији Плана јавних 
набавки; 

 На захтев Црвеног крста Војводине, а по Одлуци Владе АП Војводине, у сарадњи са 
Покрајинским робним резервама је  реализован Програм помоћи у виду 8.868 пакета 
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хране за социјално угрожене грађане у 34 општине II, III и IV степена сиромаштва и 
4200 пакета хигијене, хране и брашна у општинама које не добијају такав вид помоћи 
ни по једном основу; 

 На захтев Црвеног крста Војводине, а по Одлуци Владе АП Војводине, обезбедио 
додатну финансијску подршку и упутио 500 деце из социјално угрожених породица 
на одмор и опоравак у одмаралишта Црвеног крста на Вршачком брегу и у 
„Багремари“. 

 На основу Споразума о сарадњи са Црвеним крстом Горње Аустрије реализовао 
изградњу магацинског простора Црвеног крста Пландиште; 

 Захваљујући подршци Британско-српског хуманитарног фонда Црвени крст 
Војводине је припремио и одштампао брошуре за здравствено превентивне 
активности; 

 Уз подршку Владе АП Војводине завршена је адаптације пословних просторија у 
Црвеном крсту Војводине.  
 

 
 
 
Сарадња и комуникација са спољним партнерима 
 

У реализацији програмских активности посебно је остварена сарадња са: Заводом за 
трансфузију крви Војводине у смислу имплементације  Закона о трансфузијској медицини, 
чија је потпуна примена почела 1. јануара 2019. године, као и у делу обуке волонтера, 
промотера добровољног давалаштва крви и дистрибуције  промотивно-едукативног 
материјала за организовање акција добровољног давалаштва крви; Заводом за јавно 
здравље Војводине, у делу здравствено-превентивних активности; Факултетом за спорт и 
физичку културу у Новом Саду у реализацији Протокола о сарадњи у области спасилаштва 
на води;  Факултетом техничких наука - Катедром за управљање ризицима од 
катастрофалних догађаја; Покрајинским омбудсманом у смислу размене информација у 
раду са посебно угроженим категоријама становништва.  
 
Саветовања секретара 
 
 Од 19. до 21. марта одржана су три једнодневна саветовања са секретарима 
организација Црвеног крста, које је Црвени крст Војводине груписао у односу број 
становника, број школа и другим сличним карактеристикама и условима у којима 
функционишу.  На састанцима је разговарано о следећем: Методологија и начин бодовања, 
вођење пословно финансијског система, са акцентом на робно пословање, обележавање 
Недеље Црвеног крста. На саветовањима је било говора и о другим питањима која су се 
отворила током дискусија.  
 

Црвени крст Војводине је од 02. до 04. септембра организовао за волонтере, стручне 
сараднике и секретаре едукативни скуп на Тари. Секретари организација Црвеног крста из 
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Војводине су се између осталог бавили проблематиком добровољног давалаштва крви као 
и променом начина организовања, када је у питању наменско возило за прикупљање 
једница крви. Током дискусије су изнети проблеми и недоумице, где се уз комуникацију и 
размену искустава дошло до конструктивних предлога за решавање истих. За волонтере и 
стручне сараднике су организоване едукативне радионице. 
 

Са циљем јачања програмске сарадње и размене искустава у раду две покрајинске 
организације Црвеног крста Србије, у периоду од 11. до 14. новембра је у Едукативном 
центру Црвеног крста Косова и Метохије у Газиводама одржано саветовање секретара 
војвођанских организација Црвеног крста, којима су се у једном делу прикључиле и колеге 
из организација Црвеног крста Косова и Метохије. На саветовању је било говора о 

реализацији програмских активности у протеклом периоду, Служби тражења и приступу 
дигиталној архиви Бад Аролсен, давалаштву крви и кризном PR управљању у тој области, 
месту и улози Црвеног крста на јавним манифестацијама, обавезама и одговорности у вези 
са новим Законом о заштити података о личности, као и о волонтерском менаџменту и 
припрему јединствене базе волонтера. 
 

Црвени крст Србије је одржао састанак са председницима и секретарима 
организација Црвеног крста из Војводине 3. децембра 2019. године. С обзиром да су у току 
били радови на адаптацији  пословних просторија Секретаријата Црвеног крста Војводине, 
састанак је био уприличен у просторијама Дома Војске, на Београдском кеју у Новом Саду. 
Састанак је отворио Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине, а  говорили су 
председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган Радовановић и Љубомир Миладиновић. 
Говорило се о актуелним питањима у раду организација Црвеног крста,  Закону о заштити 
података личности, реализацији законских обавеза из области јавних овлашћења и 
остваривању помоћне улоге јавним властима у хуманитарној области. 

 
ФОНД ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОГРАМЕ И ОПЕРАТИВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

 
У току 2019. године, средства из Фонда за развојне програме и оперативно 

функционисање, одлукама Управног одбора Црвеног крста Војводине су додељена 
следећим организацијама Црвеног крста: 

 

 ОЦК Датум  Намена средстава износ 

1 Оџаци 08.01.2019.  за набавку возила 100.000,00 

2 Врбас 27. 02.2019. адаптација пословног простора 50.000,00 

3 Бечеј 27. 02.2019. адаптација пословног простора 120.000,00 

4 Рума 08. 05.2019. поправка возила 50.000,00 

5 Кикинда 22. 05.2019. за функционисње 100.000,00 

6 Сремска Митровица 22. 05.2019. за функционисање 100.000,00 

7 Вршац 10. 06.2019. За реализацију семинара 73.517,63 

8 Врбас 06. 11.2019. за функционисање 60.000,00 

9 Сента 30. 12.2019.  за адаптацију просторија 50.000,00 

 Укупно:   753.517,63 
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РАД ОРГАНА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ 
 
Скупштина Црвеног крста Војводине 

 
Редовна седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана  28.  марта 2019. 

године. На седници су разматрани и усвојени  Извештај о раду Црвеног крста Војводине у 
2018. години,  План рада Црвеног крста Војводине за 2019. годину и Извештај председника 
Надзорног одбора Црвеног крста Војводине о финансијском пословању Црвеног крста 
Војводине у 2018. години.   

Седници Скупштине су, као гости,  присуствовали: др Сања Богдановић, директор 
Завода за трансфузију крви Војводине, Татијана Грнчарски, директор Покрајинског завода 
за социјалну заштиту, Милан Дакић, заменик покрајинског заштитника грађана – 
омбудсмана, задужен  за права детета,  Бојана Манигода, представник Дирекције за робне 
резерве АП Војводине и  пуковник Драган Бојић, заменик команданта Речне флотиле Војске 
Републике Србије. 

Из структуре Црвеног крста Србије Скупштини су  присуствовали мр сци. Сињка Сомер, 
потпредседник Црвеног крста Србије и  Љубомир Миладиновић, генерални секретар, са 
сарадником и проф. др Бориша Вуковић, почасни председник Црвеног крста Војводине. 
 
 
Управни одбор 
 
Током 2019. године Управни одбор Црвеног крста Војводине је одржао укупно 14 седница, 
од којих је 9 одржано електронским путем због хитности доношења одлука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Датум Врста седнице 

1 24.01.2019. године Редовна седница 

2 13.02.2019. године Eлектронска седница 

3 26.02.2019. године Редовна седница 

4 25.04.2019. године Eлектронска седница 

5 21.05.2019. године Редовна седница 

6 02.07.2019. године Eлектронска седница 

7 17.07.2019. године Eлектронска седница 

8 10.10.2019. године Редовна седница 

9 23.10.2019. године Eлектронска седница 

10 06.11.2019. године Eлектронска седница 

11 21.11.2019. године Eлектронска седница 

12 27.11.2019. године Eлектронска седница 

13 29.11.2019. године Eлектронска седница 

14 26.12.2019. године Редовна седница 
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Надзорни одбор 
 

Надзорни одбор Црвеног крста Војводине је 12. фебруара 2019. године прегледао 
Завршни рачун Црвеног крста Војводине за 2018. годину и упутио га Управном одбору на 
разматрање и усвајање. 
 
 
Комисије Управног одбора Црвеног крста Војводине 

 
Током фебруара месеца одржане су седнице комисија Управног одбора Црвеног крста 

Војводине: Комисија за организацију, 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 2018. 
години и, у односу на општи план рада, утврдиле оперативне планове рада за 2019. годину.  

 

 
 
 

Посебни пројекти 
 
Могућности финансирања путем ЕУ фондова 
 

Са циљем јачања капацитета у делу прикупљања 
средстава Црвени крст Војводине је у сарадњи са Фондом 
„Европски послови АП Војводине“, организовао обуку на 
тему „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“. Обука је 
одржана на Вршачком брегу у периоду од 05. до 07. јуна 
2019. године, на којој је учествовало двадесет полазника из 
реда запослених у организацијама Црвеног крста са 
територије АП Војводине. Поред запослених у Црвеном крсту 

Војводине, обуку су похађали и запослени у Црвеном крсту Нови Сад, Стара Пазова, Вршац, 
Панчево, Суботица, Инђија, Сомбор, Зрењанин, Шид и Рума.  

Обуку су одржали предавачи из Фонда, Јелена Тошковић, Тамара Глишић Кривошија, 
Јано Пушкар и Зоран Павић, који су кроз интерактиван рад, на успешан начин пренели 
полазницима своја знања и искуства из области израде пројектних предлога према 
фондовима Европске уније.  
 
Вештине комуникације и наступа у јавности 
  

У просторијама Црвеног крста Војводине је 8. и 9. јула одржан семинар „Вештине 
комуникације и наступа у јавности“, коме су присуствовали запослени у Секретаријату 
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Црвеног крста Војводине и секретари из организација Црвеног крста Сомбор, Зрењанин, 
Суботица, Стара Пазова, Бечеј, Нови Бечеј, Житиште, Пландиште и Ириг. 

Предавач је била Снежана Товиловић, доцент на Одсеку за психологију Филозофског 
факултета у Новом Саду.    
 
Прикупљање средстава 
 

У просторијама Црвеног крста Војводине је 23. октобра 2019. године одржан 
семинар на тему прикупљања средстава за стручне сараднике у Црвеном крсту Војводине. 
У односу на статутарну обавезу Црвеног крста да има чланство и прикупља чланарину, као 
и на потребу изналажења додатних извора финансирања организације Црвеног крста, 
Црвени крст Војводине је у оквиру сарадње са Црвеним крстом Горње Аустрије изразио 
потребу за програмском сарадњом у овој области. Црвени крст Горње Аустрије има 
дугогодишње искуство у области прикупљања средстава, тако да је на овом  првом, од 
планирана два семинара, било говора о њиховим почецима и досадашњим искуствима у 
овој области, као и о корацима које је потребно предузети.  

Следећи семинар је планиран да се одржи у првом тромесечју наредне године до 
када ће Црвени крст Војводине, заједно са Комисијом за организацију и развој, припремити 
иницијални стратешки план за прикупљање средстава у АП Војводини. 

Семинар су водили Франц Лајш, руководилац Службе за управљање чланством и 
прикупљањем средстава Црвеног крста Горње Аустрије и Андреа Катниг, задужена за 
управљање  индивидуалним прикупљањем средстава. 
 
Пројекат „Pro health for Roma“ 
 

У просторијама Међумурске жупаније, у 
Чаковцу (Р. Хрватска) је 22. новембра 2019. године 
одржана отварајућа конференција међународног 
пројекта под називом „Pro health for Roma“ којој је 
присуствовао и секретар Црвеног крста Војводине са 
сарадником. Поред Црвеног крста Војводине у Пројекту 
учествују Лекари света из Белгије, посредством 
представништва у Хрватској, Црвени крст Сремска 
Митровица, Регионална развојна агенција Срем,  
Центар за економско унапређење Рома из Сремске 
Митровице, као и партнери из Републике Хрватске, 

Међумурска жупанија, Град Чаковец и Завод за јавно здравство Међумурске жупаније. 
Циљ пројекта је побољшање приступа здравственим услугама ромској популацији на 

територији Сремске Митровице и Међумурске жупаније, као и са циљем развијања 
превентивних здравствених навика у сврху очувања здравља ромске популације.  

Пројекат, који ће трајати годину дана, одобрен је од стране Европске комисије у 
оквиру програма „Права, једнакост и држављанство“ (REC – Rights, Equality and Citizenship).  
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Радна посета Црвеном крсту Косова и Метохије 
 

 Делегација, коју су сачињавали потпредседник Црвеног 
крста Србије и секретар Црвеног крста Војводине са делом 
стручне службе, боравила је у периоду од 24. до 27. 
септембра у радној посети Црвеном крсту Косова и Метохије. 
Делегација је имала прилику да обиђе организације Црвеног 
крста и у јужном и у северном делу Покрајине и да се упозна 
са реализацијом програма и условима у којима 
функционишу. У Секретаријату Црвеног крста Косова и 
Метохије је одржан састанак на коме је било разговора о 
даљој програмској сарадњи две покрајинске организације 
Црвеног крста. 
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ДИФУЗИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА 

 И ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 
Радна група  
 
        Црвени крст Србије је у периоду од 21. до 23. маја на Палићу организовао четврти 
састанак Радне групе, која је формирана 2018. године са циљем израде Смерница и 
минимума стандарда за реализацију програма Ширења знања о Међународном покрету 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца и међународном хуманитарном праву. Састав групе 
коју чине представници центара за Дифузију је током рада био променљив, а овом састанку 
су присуствовала 3 стручна сарадника Црвеног крста Војводине и још 5 представника 
организација Црвеног крста са територије Војводине.   
        Први део састанка је био посвећен анализи рада у 
претходном периоду који је био усмерен на креирање 
Смерница за рад са екстерним циљним групама. Текст 
Смерница је детаљно анализиран и коригован и 
усаглашен је план активности са дефинисаним задацима и 
роковима у наредном периоду. 
        Током састанка је, као могући начина рада са новим 
волонтерима, представљен Програм „Пројекат 
хуманост“који је осмишљен од стране Швајцарског 
Црвеног крста. Чланова Радне групе су Програм оценили као добар, користан и иновативан 
начин рада у области Дифузије. 
 У оквиру припрема за израду Смерница идентификоване су интерне циљне групе. 
Урађена је и процена тренутних капацитета и оквира рада са новим волонтерима у 
организацијама Црвеног крста и дефинисане су препоруке потребног нивоа знања у овој 
области за специфичне интерне циљне гупе.  

Дати су и предлози модела потребних видова усавршавања, неопходних  
материјала, средстава за рад и методологије рада као и мониторинга, како би се осигурала 
примена минимума стандарда. Наставак  рада на Смерницама у наредном периоду,  
одвијаће се у складу са договором и планом заједничких обавеза . 

 
 

Годишњица усвајања Женевских конвенција 
 

У оквиру обележавања 70 година од усвајања  
Женевских конвенција Црвени крст Србије и Црвени крст 
Војводине су, као део својих активности везаних за промоцију 
међународног хуманитарног права, организовали 29. 
новембра „Oкругли сто“ у великој сали Скупштине града Новог 
Сада. 
  О настанку, развоју и значају   Женевских конвенција на 
глобалном нивоу говорила је проф. др Весна Кнежевић Предић 
са Факултета политичких наука Универзитета у Београду врло 
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инспиративно, поткрепљено позитивним примерима, али и дилемама, нерешеним 
питањима и злоупотребама. Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста 
Србије је,  наводећи примере из прошлости, говорио о улози и доприносу Црвеног крста у 
стварању и спровођењу Конвенција у оквиру своје мисије.  Излагање председника Црвеног 
крста Војводине Дејана Укропине, који је био и модератор овог скупа, односило се на 
међународно признате знакове заштите у Женевским конвенцијама, о начинима њихове 
употребе  који делују општепознато, али који из тих разлога често доводе до несвесне или 
врло свесне злоупотребе. Улогу Међународног комитета Црвеног крста у односу на 
Женевске конвенције представила је Гордана Миленковић, заменик шефа делегације 
Међународног комитета Црвеног крста у Београду. 

 Догађају је присуствовало преко 120 слушалаца, међу којима су били  представници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
Скупштине града Новог Сада и Кабинета градоначелника 
Града Новог Сада; представници Војске Србије – 1. Бригада 
копнене војске и Речне флотиле; професори и студенти 
Универзитета у Новом Саду – Филозофског факултета - 
одсек за медијске студије и Факултета техничких наука; 
секретар Црвеног крста Војводине и секретари 
организација Црвеног крста у градовима и општинама на 
територији Војводине, чланови Управног одбора као и  
волонтери.   

 
Активности организација 
 

 У складу са Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и 
Статутом Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине, као и улогом помоћног органа 
власти у хуманитарној области, организације Црвеног крста у градовима и општинама на 
територији Војводине континуирано су спроводиле активност Дифузије током читаве 
године  имајући у виду да ширење знања о међународном хуманитарном праву (Дифузија) 
представља обавезу државе преузету ратификацијом Женевских конвенција и других 
међународних уговора. 
            Организације су у оквиру својих активности посебно развијале непосредну 
програмску сарадњу са основним и средњим школама и другим партнерима на локалном 
нивоу са општим циљем ширења знања о међународном хуманитарном праву и Основним 
принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. На терену су се 
активности одвијале кроз посебна предавања посвећена дифузији или као део уводних 
предавања у оквиру других програмских активности, у оквиру такмичења, квизова и смотри 
знања, кроз посебне програме обуке, поделу промотивног материјала, обележавањем 
значајних датума за Црвени крст - акцијама, трибинама, конференцијама, кроз обраћање 
медијима као и кроз низ састанака са партнерима. 
    У функцији Центра за дифузију, Црвени крст Војводине је кроз извештаје организација 
Црвеног крста у градовима и општинама евидентирао да је активностима у области 
Дифузије у 2019. години обухваћено преко 28.000 ученика и студената, волонтера и 
припадника других  интерних и екстерних циљних група.   
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 
Активности у вези несталих лица у земљи и иностранству 
 

Током 2019. године, из категорије несталих у нашој земљи и у иностранству, 
покренуто је укупно 33 поступка тражења. Од укупног броја поднетих захтева за тражење 
током 2019. године, 11 поступака је успешно окончано, 4 предмета су неуспешно окончана, 
3 поступка тражења су обустављена, док се 15 предмета и даље води као отворено. Током 
2019. године успешно су окончана три поступка тражења покренута 2018. године и један 
поступак тражења покренут током 2017. године. 
 
Активности на предметима у вези Другог светског рата 
 

Поднето је укупно 6 нових 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 4 потврде, 1 захтев је одбијен, док се 1 захтев и 
даље води као отворен. Током 2019. године, са негативним одговором су окончана и два 
захтева која су поднета током 2018. године. 
 

      Активности  у вези  нерегуларних мирграната  
 

Служба тражења је и током 2019. 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“. У транзитно прихватним центрима у Шиду, подељено је 
укупно 98 СИМ картицa за мобилне телефоне и обављено око 1.000  информативно 
превентивних разговара са лицима која се налазе у прихватним центрима. 
 
Обука вршњачких едуктора  
 
             Црвени крст Војводине је од 29. до 30. новембра 
2019. године организовао обуку вршњачких едукатора у 
области Службе тражења, Дифузије међународног 
хуманитарног права и Основних принципа Црвеног крста 
у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. У обуци 
је узело учешће 37  волонтера, будућих вршњачких 
едукатора, из 18 организација Црвеног крста: Алибунар, 
Бачка Топола, Бечеј, Бела Црква, Чока, Кањижа, Ковачица, 
Ковин, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Панчево, 
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Пландиште, Сечањ, Темерин, Тител, Вршац, Жабаљ и Зрењанин. 
         Обуку су реализовали стручни сарадници Црвеног крста Војводине задужени за Службу 
тражења и за Дифузију и млади едуковани волонтер - дифузер Црвеног крста Рума. 
Учесницима је на занимљив и интерактиван начин презентован развој и структура 
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, функционисање и мандати, 
Основни принципи, употреба и заштита Знака и значај међународног хуманитарног права. 
Волонтери су стекли потребна знања и вештине и из области Службе тражења у оквирима 
планираних циљева обуке. Теме су обрађиване на младима близак начин, а радионице су 
стимулисале ангажовање волонтера увежбавањем, што ће полазницима бити од користи у 
будућем раду. Црвени крст Војводине је припремио мaтеријал који је подељен учесницима, 
а који ће они користити у раду са вршњацима у својим срединама.  

 

 
Програм „Превенција трговине људима“ 

 
Додатна обука  
 

Црвени крст Војводине је у периоду од 8. до 11. фебруара учествовао на додатној 
обуци сертификованих и активних тренера у програму Борба против трговине људима, коју 
је организовао Црвени крст Србије на Златибору.  Поред осталих, на обуци су учествовали 
волонтери из организација Црвеног крста Ковин, Рума, Зрењанин, Сомбор, Апатин, Оџаци, 
Шид и Нови Сад. Циљ обуке је био припрема за релиценцирање, које подразумева 
адекватно знање и коришћење свих едукативних модула и адекватно коришћење свих 
постојећих метода и техника рада са дефинисаним циљним групама.  

Комисија за борбу против трговине људима Црвеног крста Србије је донела одлуку 
о успостављању критеријума и установљењу процеса за релиценцирање тренера у 
Програму борбе против трговине људима на националном нивоу. Кандидати за поновно 
добијање лиценце су сви активни сертификовани тренери. Лиценцу за продужење звања 
тренера од стране Црвеног крста Србије оствариће лица која положе писану проверу знања 
и одбране рад усменим представљањем пред Комисијом, а према стандардизованом 
начину оцењивања. Након положене писане провере 
и одбране рада пред Комисијом, тренерима ће бити 
продужена лиценца са важењем до три године, током 
којих су тренери у обавези да редовно спроводе 
информативне радионице са различитим узрасним 
групама и учествују у спровођењу најмање три обуке 
за нове едукаторе према стандардизованом методу, 
од којих се најмање једна обуке реализује у средини 
која је предложила тренера. 
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Трибина  
 

Црвени крст Војводине је, 16. фебруара, 
одржао трибину под називом „Жртвама трговине 
људима је потребна ваша помоћ“, у средњој школи 
„Милева Ајнштајн“ у Новом Саду. Трибини је 
присуствовало 30 родитеља и средњошколаца који су 
активно учествовали у дискусији током предавања. 
Кроз интерактиван рад учесницима је објашњен појам 
трговине људима, мере ризика и заштите како не би 
постали жртве трговине људима.  

 Заинтересованост публике је била велика. 
Кроз бројна питања након предавања учесници су исказали своје задовољство и запажање 
да им је предавање било корисно и да су свеснији проблема и начина како могу да се 
заштите и помогну жртвама трговине људима уколико дођу у контакт са њима. 
 
 
Екстерна евалуација програма „Борба против трговине људима“ 
 

Црвени крст Србије је спровео екстерну 
евалуацију програма "Борба против трговине 
људима" и то у следећим војвођанским 
организзацијама Црвеног крста: Панчево (14.март), 
Кикинда (19. март), Нови Сад (22. март) и Сомбор (28. 
март). 

Сврха евалуације је била да се, након више од 
петнаест година спровођења Програма борбе против 
трговине људима у Србији,  утврди његов утицај и 
допринос спровођењу „Стратегије за превенцију и 

борбу против трговине људима, посебно међу женама и децом, на заштиту жртава у 
периоду 2017-2022., као и на примену  „Конвенције Савета Европе о борби против трговине 
људима“. Евалуација је имала има за циљ да идентификује кључне иницијативе Црвеног 
крста које су покренуле развој Србије у овој области. Коначно, евалуација ће резултирати 
истицањем  научених лекција и препорукама за даље унапређење активности. 

Рад  екстерних евалуатора  се састојао од анализе кључних докумената, 
идентификације релевантних студија случаја за даље истраживање,  теренских посета које 
су укључивале индивидуалне и групне интервјуе са особама које професионално или 
волонтерски спроводе активности Програма и кључним партнерима у локалним 
заједницама, који имају утицај на реализацију Програма борбе против трговине људима.  
 Екстерну евалуацију су реализовали независни консултант  Александар Савић у пратњи 
координаторке Програма Црвеног крста Србије. Евалуацијама је присуствовала и стручни 
сарадник Црвеног крста Војводине. 
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Oбука  
 

Црвени крст Војводине је, у сарадњи са 
Црвеним крстом Србије, организовао обуку за нове 
вршњачке едукаторе у програму „Борба против 
трговине људима“. Обука је одржана у периоду од 
13. до 14. априла у Бачкој Паланци, у одмаралишту 
„Багремара“. Обуци је присуствовало укупно 30 
учесника (5 мушког и 25 женског пола) из 13 
војвођанских општина: Мали Иђош, Тител, 
Пландиште, Нови Бечеј, Нова Црња, Оџаци, 
Зрењанин, Бачка Паланка, Ср.Митровица, Шид, 
Инђија, Вршац, и Жабаљ. Реализатори обуке били 
су сертификовани тренери из организација Црвеног крста Нови Сад, Оџаци и Зрењанин. 
Учесници су на обуци стекли основна знања о проблему и превенцији трговине људима, 
упознали се са едукативним материјалом и радионицама из приручника. Након одржане 3 
самосталне радионице имаће право на стицање сертификата едукатора из овог програма. 

 
Светски дан борбе против трговине људима 

 
Организације Црвеног крста Војводине обележиле 

су Светски дан борбе против трговине људима - 30. јул, 
пригодним активностима које су реализовали едуковани 
млади волонтери организација Црвеног крста Нови Сад, 
Кикинда, Суботица, Нови Бечеј, Шид, Панчево, Стара 
Пазова, Бела Црква, Зрењанин, Сента, Оџаци, Бачка 
Паланка, Сремска Митровица, Врбас, Вршац, Пландиште, 
Инђија, Мали Иђош, Ковин, Пећинци, Кањижа, Сомбор, 
Рума. Како би се што већи број људи, посебно младих, упознао са проблемом трговине 
људима, организације Црвеног крста су  поставиле информативне штандове у својим 
местима (градским трговима, купалиштима, базенима,  прометним улицама итд.), 
организовале уличне перформансе, радионице и предавања за децу, младе и родитеље, и 
кроз едукацију утицали на подизање свести људи о начинима превенције трговине људима, 
као и ситуацијама у којима се жртве трговине налазе и њиховим правима. Укупан број 
ангажованих волонтера био је 141, док је број информисаних грађана, деце и младих 
износио око 5.000.  
 
Европски дан борбе против трговине људима - 18.октобар 
 

Европска Комисија је 2007. године прогласила 18. октобар Европским даном борбе 
против трговине људима. Под слоганом „Ближе је него што мислиш“ организације Црвеног 
крста у Војводини реализовале су уличне манифестације, предавaња, радионице, трибине 
и друге активности које су имале за циљ подизање свести јавности о проблему и 
последицама трговине људима. Активности које Црвени крст спроводи имају велики 
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превентивни значај јер су усмерене на децу и младе, 
као посебно угрожене циљне групе, али и на 
професионалце који у свом раду могу доћи у контакт 
са жртвама трговине људима. 

 У сарадњи са представницима МУП-а, 
основним и средњим школама и предшколским 
установама, организације Црвеног крста су  
реализовале превентивне активности у 29 

војвођанских градова и општина: Алибунар, Бач, Кањижа, Кикинда, Нови Сад, Оџаци, Рума, 
Шид, Стара Пазова, Суботица, Тител, Вршац, Кула, Панчево, Бачка Паланка, Нови Бечеј, 
Сента, Жабаљ, Сремска Митровица, Србобран, Врбас, Инђија, Ковин, Зрењанин, Нова Црња, 
Ириг, Сомбор, Пећинци и Бела Црква. O реализованим активностима известили су медији и 
то са 19 објава на ТВ, 22 објава на радију, 13 објаве у штампаним медијима и 10 објава путем 
електронских медија. 

Обучени млади волонтери (215 волонтера) су у сарадњи са стручним сарадницима 
реализовали укупно 94 информативна предавања/радионице у 6  предшколских установа 
(396 предшколаца), 19 основних школа (1.155 ученика), 18 средњих школа (1.365 ученика), 
уличне манифестације (око 6.000 грађана). 
 
Информативно предавање 

 
На молбу приватне основне школе „Мика Антић“ у 

Новом Саду, Црвени крст Војводине је 25. октобра 2019.  
одржао информативно предавање из програма Борба против 
трговине људима за 24 ученика узраста од 5. до 8. разреда. 
Поред стандардизоване презентације урађене су и радионице 
„Игра асоцијација“ и „Да, не, можда“. Током радионица које су 
реализоване пре почетка предавања, уочено је да ученици 
мало знају о овој теми. Након предавања уследила су бројна 

питања, тако да је заинтересованост ученика била велика, а наставници су исказали потребу 
за наставком сарадње. 

 
МИГРАЦИЈЕ 

 
Активности у прихватним центрима  

 

          У складу са својом статутарном функцијом, Црвени 
крст Војводине је био у комуникацији са организацијама 
Црвеног крста Сомбор, Суботица, Шид и Кикинда у којима 
се налазе транзитно-прихватни центри за мигранте. Како 
је ситуација у центрима различита, активности 
организација Црвеног крста су биле усклађиване са 
потребама и могућностима.  
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у свим прихватним центрима у Војводини је реализован пројекат Црвеног крста 
Србије „Хигијенске навике миграната“, у оквиру којега је анкетирано 10% популације 
миграната о личној хигијени и хигијени просторија у којој бораве. Поред анкетирања 
вршена је и едукација о добрим хигијенским навикама. 
 

У оквиру  цивилно војне сарадње, у Сомбору је одржана завршна вежба пројекта 
,,Едукација лица смештених у прихватном центру за одговор на несреће“. Пројекат, започет 
у децембру 2018. године, реализован је захваљујући подршци Европске уније и  УНДП-а и у 
оквиру кога је Црвени крст, поред домицилног становништва и волонтера, реализовао 
обуку за заинтересоване мигранте у трајању од 20 часова. 

Црвени крст  Војводине прати истраживање из области психосоцијалне подршке које 
се одвија у шест прихватних центара на територији Србије од којих се на територији 
Војводине спроводи у сва четири. Истраживање се односи на 
анкетирање домицилног становништва, посебно младих, о 
ставовима и социјалној дистанци према избеглицама и 
мигрантима, позитивним  и негативним ефектима избеглица 
и миграната на друштво, о  размишљању деце миграната о 
останку у Републици Србији,  као и низ радионица са децом 
узраста 13 – 19 година из наше средине.  Спровођење и 
евалуација програма, у коме млади представљају агенте 
побољшања ставова према мигрантима, почело је у октобру, а завршиће се у јануару 2020. 
године. 

Организације Црвеног крста континуирано реализују активности Службе тражења у 
свим прихватним центрима, у смислу тражења чланова породица.  

Посебна пажња организације Црвеног крста је била усмерена на разне видове 
психосоцијалне подршке. Подршка се одвијала кроз организовање креативних радионица 
за децу и одрасле, учење енглеског и немачког језика, укључивање миграната у активности 
које су организације Црвеног крста организовале за домицилно становништво. 
Организације су  дистрибуирале и хуманитарну помоћ у виду половне одеће и обуће, асура 
и играчака. 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 
Директно ублажавање сиромаштва 

 
Подршка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 
На основу Споразума о сарадњи са Министарсвом за рад, запошљавање, борачкa и 

социјална питања обебеђена су средства за набавку намирница за Програм народних 
кухиња и породичне пакете хране, хигијене и брашна за општине II,III,IV степена 
развијености за 2019./2020. годину. Споразумом је опредељена подршка за 24 народне 
кухиње са укупно 9.685 корисника и 8.868 породичних пакета хигијене, хране и брашна за 
социјално угрожено становништво у 34 војвођанске општине.  

  

 
Црвени крст Војводине је одмах по пријему робе у првој половини јуна месеца 

започео дистрибуцију прве транше намирница у 24 народне кухиње у Војводини. Потом је 
започета дистрибуција пакета хране, хигијене и брашна у 34 општине.   
  
 

Половином децембра 2019. године Црвени крст Војводне је завршио 
дистрибуцију намирница и брашна из друге транше у све народне кухиње на територији 
АП Војводине. 
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Подршка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
 

 
Р.бр. 

 

Организација 
Црвеног крста 

Бр.корисника  Р.бр. 
 

Организација  
Црвеног крста 

Бр. корисника  

1 Ада 200 18 Мали Иђош 300 

2 Алибунар 300 19 Нова Црња 400 

3 Апатин 100 20 Нови Бечеј 200 

4 Бач 200 21 Нови Кнежевац 200 

5 Бачка Топола 125 22 Опово 300 

6 Бачки Петровац 200 23 Оџаци 200 

7 Бела Црква 500 24 Пландиште 400 

8 Бечеј 140 25 Рума 350 

9 Жабаљ 400 26 Сечањ 300 

10 Житиште 400 27 Сомбор 210 

11 Зрењанин 230 28 Србобран 300 

12 Инђија 145 29 Сремска Митровица 200 

13 Ириг 450 30 Сремски Карловци 58 

14 Кикинда 150 31 Темерин 80 

15 Ковачица 400 32 Тител 200 

16 Ковин 550 33 Чока 300 

17 Кула 130 34 Шид 250 

              УКУПНО 8.868 

 
 
Подршка Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова 

 
Сагледавајући потребе и програме директне помоћи на ублажавању сиромаштва у 

свих 45 градова и општина Покрајине, Црвени крст Војводине је констатовао да је, и поред   
подршке  Министарства, ситуација тешка и у срединама где функционишу народне кухиње, 
као и у срединама где не постоји Програм народних кухиња или сличан програм који је у 
функцији конкретне помоћи становништву. Из тих разлога је Црвени крст Војводине упутио 
молбу Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, који је преко  Дирекције за робне резерве АП Војводине обезбедио 4.200 пакета 
хигијене, хране и брашна за становништво у стању социјалне потребе на територији 
Војводине.   

 
На захтев Црвеног крста Војводине, Дирекција за робне резерве је током јуна месеца 

испоручила пакете који су садржали  основне животне намирнице, укључујући и брашно и  
хигијену.  
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Подршка Владе АП Војводине 
 

На седници Владе АП Војводине која је одржана 5. новембра, Одлуком покрајинске 
Владе број 338-11 / 2019, одобрен је  захтев Црвеног крста Војводине за 8.868 пакета хране, 
хигијене и брашна у вредности од 26.672.000 дин.  

Помоћ је била намењена организацијама Црвеног крста за општине у категорији II, 
III и IV степена сиромаштва. Црвени крст Војводине је 5. децембра завршио дистрибуцију 
ових пакета у 34 општине. 

Редни  
број 

Организација  
Црвеног крста 

Број 
пакета 

1 Бачка Паланка 500 

2 Беочин 200 

3 Панчево 500 

4 Пећинци 200 

5 Сента 400 

6 Кањижа 200 

7 Нови Сад 500 

8 Суботица 500 

9 Вршац 500 

10 Стара Пазова 400 

11 Врбас 300 

Укупно 4.200 

Подршка Владе АП Војводине 

1 Ада 200 

  2 Алибунар 300 

3 Апатин 100 

 4 Бач 200 

5 Бачка Топола 125 

6 Бачки Петровац 200 

7 Бела Црква 500 

8 Бечеј 140 

9 Жабаљ 400 

10 Житиште 400 

11 Зрењанин 230 

12 Инђија 145 

13 Ириг 450 

14 Кикинда 150 

15 Ковачица 400 

16 Ковин 550 

17 Кула 130 

18 Мали Иђош 300 

19 Нова Црња 400 

20 Нови Бечеј 200 

21 Нови Кнежевац 200 

22 Опово 300 

23 Оџаци 200 

24 Пландиште 400 

25 Рума 350 

26 Сечањ 300 

27 Сомбор 210 

28 Србобран 300 

29 Сремска Митровица 200 

30 Сремски Карловци 58 

31 Темерин 80 

32 Тител 200 

33 Чока 300 

34 Шид 250 

УКУПНО 8,868 
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Донације 
 
Донација болничких кревета 
 

Хуманитарна организација ватрогасацсаца из Велса (Велика Британија) „Blazing to 
Serbia“, која дужи низ година сарађује са Црвеним крстом Сремска Митровица, је овог пута 
обезбедила донацију половних болничких кревета. Црвени крст Сремска Митровица је, уз 
одобрење донатора и у координацији са Црвеним крстом Војводине, 20 кревета уступио 
организацијама Црвеног крста Нови Сад, Сомбор, Панчево, Зрењанин, Рума, Ковин, Бачка 
Паланка,  Кикинда и Вршац. 
 

Донација компаније „Лидл“ 
 

Црвени крст Војводине је 17. априла, од Црвеног крста Србије, 
преузео донацију Компаније „Лидл“ у кондиторским производима и 
определио их и дистрибуирао организацијама Црвеног крста Ковин и 
Вршац.  
         Црвени крст Вршац је током Недеље Црвеног крста, уз кувани оброк, 
свакодневно делио артикле корисницима Народне кухиње. Такође, 
пакети из ове донације подељени су и деци са сметњама у развоју  из  
школе “Јелена Варјачки”, инвалидима који  користе превоз “Параквад”, 
као и малишанима у ПУ “Чаролија”. Слаткише су добили и пацијенти у 

обе вршачке болнице.  
         Црвени крст Ковин је кондиторске производе из ове донације, поделио корисницима 
Народне кухиње, са акцентом на породице са децом од 1 до 10 година старости. Слаткиши 
су подељени и деци са сметњама у развоју у Дневном боравку у Ковину. 
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Заједничка акција солидарности  
 
 

У сусрет божићним и новогодишњим празницима, 
Црвени крст Србије организовао је акцију солидарности 
под називом „Мала дела су велика ствар“ у сарадњи  са 
компанијом Лидл Србија која је  трајала од 28. новембра 
до 15. децембра у свих 35 Лидл продавница у 24 града у 
Србији. Покренута  је велика кампања прикупљања 
намирница, у којој су потрошачи позвани да купе одређене 
означене производе са листе од 50 артикала хране, хигијене и 

кондитроских производа и донирају их одлагањем у “корпе/ 
кутије солидарности”  у простору продавница где су дежурали и волонтери Црвеног крста. То је био 

допринос потрошача у помоћи  најугроженијим суграђанима у 
местима где су отворене продавнице Лидл, а који нису обухваћени 

системском социјалном помоћи а примања су им  недовољна да  
основне животне потребе  могу обезбедити самостално. На територији 
Војводине акција се одвијала у 11 продавница у 10 градова и општина: 
Зрењанин, Вршац, Нови Сад(2), Кикинда, Панчево, Сремска Митровица, 
Сомбор, Врбас, Суботица и Инђија. 
У знак захвалности, а бринући о заједници у којој послује,  компанија 
је обезбедила и додатна новчана средства, намењена опремању 
више од 10 народних кухиња широм Србије, тако да су на 
територији Војводине обезбеђени одговарајући расхладни 
уређаји за народне кухиње у Ковину, Суботици и Малом Иђошу 
 
 
Донација компаније CG Foods Europe    
      

Донација CG Foods Europe  која се састојала од 5.400 ком. нудли – супа и 117 кутија 
сланих грицкалица, а која је  11. јуна приспела  у дистрибутивни центар Црвеног крста 
Војводине, дистрибуирана је организацијама Црвеног крста Сремски Карловци, Ириг,  Шид, 
Сремска Митровица и Рума за кориснике народне кухиње. 
 
 
Донација купуса 
 

Дугогодишњи донатор Црвеног крста Војводине  - удружење „Футошки купус“ из 
Футога, донирао је 30.  децембра 2019. купус у количини од 3.000 kg 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,  Суботица и  Рума. 
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Обука 
 

По плану рада Црвеног крста Војводине за 2019. годину од 31. 
марта до 4. априла, у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком 
брегу, одржана је обука за волонтере – едукаторе Црвеног крста за  
Програм „Кућна нега и психосоцијална подршка болесника.“ 

Основни циљ Програма 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 најпре упознали с 
теоријом неге, ликом особе која се негује и неговатеља, и о 
здравственим, психолошким и социјалним променама које настају 
услед болести и година. Посебан акценат је био на нези и исхрани 
болесника, психосоцијалној подршци, комуникацији и бризи 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.  

Обуци коју су водили лиценцирани предавачи за кућну негу, присуствовало је 25 
полазника из организација Црвеног крста Вршац, Кикинда, Нови Бечеј. Обука је 
реализована од средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова. 

 
Месец солидарности 

(14. септембар – 17. октобар) 
 
            Активности у организацијама Црвеног крста, поводом месеца солидарности, 
традиционално су почеле обележавањем „Недеље солидарности“ 14. септембра и 
завршиле се 17. октобра када се обележава Међународни дан борбе против глади.     

               Већи број организација Црвеног  крста је организовао сабирне акције којима се 
прикупљала храна, пиће, одећа, обућа, играчке, књиге, школски прибор. Од прикупљених 
артикала прављени су пакети који су поклањани најугроженијим старијим и болесним 
суграђанима, социјално угроженим вишечланим породицама, социјално угроженој и деци 
са инвалидитетом.  

 
„The Empty Shop” - празна радња 
 

 У сарадњи са Црвеним крстом Војводине, у тржном 
центру Променада од 5. септембра до 5. октобра, била је 
отворена несвакидашња “продавница у стаклу” - „The Empty 
Shop”, прва радња у Србији која није примала новац, већ 
гардеробу у хуманитарне сврхе и то за оне којима је 
најпотребнија. Тржни центар “Променада” се, хуманитарном 
акцијом коју је покренуо, придружио неговању културе 
давања људима у стању потребе, а да се њихово  достојанство 
не наруши. 
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Црвени крст Војводине је из Еmpty Shop-a преузео шест тона уредне, чисте и селектоване 
половне одеће и обуће, која је прослеђена организацијама Црвеног крста Ириг, Чока, Нови 
Кнежевац, Житиште, Пећинци и Нова Црња. 

 
Светски дан хране и Међународни дан борбе против глади 

                                 
 Ове године, Светски дан хране, 16. октобар, обележен је под слоганом: „Правилна 

исхрана – доступна и приступачна свима. За свет без глади” са фокусом на смањење броја 
гладних у свету. Као и сваке године, у преко 150 земаља широм света организoвaн је велики 
број догађаја – од маратона преко изложби, представа, такмичења у циљу скретања пажње 
шире јавности на значај правилне исхране, смањење броја гладних, али и смањење 
болести које су последица неправилне исхране, пре свега прекомерне ухрањености и 
гојазности.                             

 Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су обележиле,  
у складу са својим могућностима, 16. октобар Светски дан хране и 17. октобар 
Међународни дан борбе против глади.  

Упућивани су апели локалним предузећима и грађанима да, у оквиру својих 

могућности, помогну најсиромашнијим суграђанима. Организације Црвеног крста које 
имају народне кухиње су уз помоћ локалних самоуправа и локалних донатора, 
корисницима кухиња, уз појачан оброк делиле воће, колаче, слаткише, млечне производе 
и месне прерађевине. 

У оквиру акције „Слаткиш за непознатог друга“ организоване су сабирне акције у 
вртићима и школама. Волонтери организација Црвеног крста су на трговима делили 
пропагандни материјал у циљу подизања свести грађана о постојању проблема глади и 
потребама најугроженијих. Активности су пропраћене од   стране локалних медија. 

 

 
Брига о социјално угроженој деци 

 
Подршка Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 
 

Програм опоравка социјално угрожене деце током 
летњег периода, који је  финансиран од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања подразумева организовани десетодневни боравак 
у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима на мору. 
У односу на критеријуме, Програм је намењен деци 
корисника народних кухиња и породичних пакета хране и 
хигијене. Концепција програма садржи социјалну, 
психолошку и едукативну компоненту и усмерена је на 
активности које подстичу социјалну инклузију. Целокупна 
организација програма опоравка усмерена је ка деци и 
њиховим потребама и интересовањима и прилагођава се 
свакој појединачној групи.  
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Сваког дана је организована Летња школа подмлатка Црвеног крста, која представља 
саставни део боравка деце у одмаралиштима Црвеног крста. Концепт Летње школе 
обухвата едукативни програм за децу, који укључује теме из различитих области рада 
Црвеног крста прилагођене њиховом узрасту: Ширење знања о вредностима које 
промовише и заступа Црвени крст, Прва помоћ, РППОС, Промоција хуманих вредности, 
Превенција трговине људима и Промоција здравих стилова живота. Поред тога, 
организоване су и радионице из области ликовног, музичког и драмског стваралаштва, 
фолклора, новинарства, енглеског језика, компјутера и других области које одговарају 
интересовањима деце. У вечерњим сатима је организован забавни програм едукативног 
карактера у коме деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје 
вештине и таленте. 
 
Одмаралиште Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, Баошићи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подршка Покрајинског секретаријата  за социјалну политику,  
демографију и равноправност полова  

 
По Плану рада Црвеног крста Војводине  
 

По плану рада Црвеног крста Војводине за 2019. 
годину и редовних средства од Секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, 62 деце из 
социјално угрожених породица је боравило на петодневном 
одмору и опоравку у  одмаралиштима  Црвеног крста на 
Вршачком брегу од  12. до 16. августа 2019. године (Бела 
Црква, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Опово, 
Ковачица, Алибунар) и од 08. до 12.јула у  одмаралишту  

 OЦК број деце одлазак повратак 

1 Кикинда 25 
26.06. 06.07. 

2 Зрењанин 24 

3 Вршац 25 26.06. 06.07. 

4 Врбас 25 
         28.06.               08.07. 

5 Сомбор 24 

6 Србобран 24 
14.07. 24.07. 

7 Оџаци 25 

8 Бечеј 25 
23.07. 02.08. 

9 Нови Бечеј 24 

10 Тител 25 25.07. 04.08. 

    11 Сремска Митровица 24 02.08. 12.08. 

 Укупно деце: 270   
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Цвеног крста у Бачкој Паланци (Бачка Топола, Мали Иђош, Кула, Ада, 
Нови Кнежевац, Чока, Темерин, Бачки Петровац). То су била деца из 
тзв. „сиве зоне сиромаштва“, чије породице су лошијег материјалног 
стања, али нису у систему социјалне заштите. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подршка Покрајинског секретаријата - Багремара  

 OЦК 
број 
деце 

одлазак повратак М Ж 

1 Бачка Топола 4 

08.07. 12.07.   

2 Мали Иђош 4 

3 Кула 4 
4 Ада 3 
5 Нови Кнежевац 4 

6 Чока 4 
7 Темерин 4 
8 Бачки Петровац 4 

 Укупно 31   15 16 

Подршка Покрајинског секретаријата - Вршачки брег    

 OЦК 
број 
деце 

одлазак повратак М Ж 

1 Бела Црква 5 

12.08. 16.08.   

2 Нова Црња 4 

3 Житиште 4 

4 Сечањ 4 

5 Пландиште 4 

6 Опово 4 

7 Ковачица 4 

8 Алибунар 2 

 Укупно 31   15 16 
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Наменска средства за одмор и опоравак 
 

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинске владе 
број 401-182/2019-13 од 03.  априла 2019. године и Уговора о додели новчаних средстава 
број 139-55-36/2019-05 закљученог 11. априла 2019. године, Црвеном крсту Војводине су 
додељена новчана 
средства у висини од 
9.000.000,00 динара за 
одмор  и опоравак деце 
из социјално угрожених 
породица у одмаралиш-
тима Црвеног крста на 
територији Војводине, на 
Вршачком брегу (Вршац) 
и у „Багремари“ (Бачка 
Паланка).  

Црвени крст Војводине је потписивањем овог значајног Уговора, и уз редовна 
средства по Плану рада за 2019. годину, од Секретаријата за социјалну политику,  
демографију и равноправност полова, омогућио одмор  и опоравак деце из свих 45 
војвођанских  градова и општина. Овим програмом одмора и опоравка деце из посебних 
наменских средстава,  у горе наведеним одмаралиштима, обухваћено је укупно 501 дете са 
територије 29 локалних самоуправа АП Војводине. Одмор и опоравак деце је организован 
у три, односно пет смена. 

Уз седмодневни боравак у 
одмаралиштима, обезбеђен је 
био превоз од организација 
Црвеног крста до одмаралишта, 
три оброка и једна ужина у току 
дана, као и здравствена заштита у 
виду сталног присуства једног 
лекара у одмаралишту. Такође, 
било је обезбеђено стално 
присуство најмање једног 
васпитача за двадесет пет деце у 
једној смени. Васпитачи су били у 
обавези да у континуитету раде са 
децом и брину о њиховој безбедности .  

Поред наведеног, деци је био обезбеђен школски прибор и едукативни материјал, а 
најмање по три волонтера Црвеног крста су у свакој смени учествовала у реализацији 
бројних интерактивних едукативних, креативних, еколошких радионица, као и у спортским, 
рекреативним и забавним активностима, а све у циљу социјализације деце и развоја 
њихове узајамне солидарности. 
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Подршка Владе АП Војводине 

 Багремара       Пол 

Р.бр. OЦК број деце М Ж 

1 Кањижа 20   

2 Сента 20   

3 Бечеј 13   

4 Нови бечеј 13   

5 Кикинда 14   

6 Србобран 13   

7 Врбас 13   

8 Вршац 14   

9 Оџаци 14   

10 Апатин 13   

11 Бач 13   

12 Сомбор 20   

13 Суботица 20   

 УКУПНО 200 73 127 

Подршка Владе АП Војводине 
 Вршачки брег  Пол 

Р.бр. ОЦК Број  деце М Ж 

1 Бачка Паланка 15   

2 Нови Сад 25   

3 Беочин 9   

4 Жабаљ 11   

5 Зрењанин 25   

6 Тител 10   

7 Вршац   8   

8 Инђија 15   

9 Стара Пазова 26   

10 Сремски Карловци 10   

11 Пећинци 25   

12 Рума 25   

13 Сремска Митровица 21   

14 Шид 17   

15 Ириг 10   

16 Панчево 24   

17 Ковин 25    
УКУПНО 301 118 183 
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Подршка локалних самоуправа 

 
У односу на договоре на састанцима 

секретара да свака локална самоуправа, у складу са 
могућностима,  упути  децу на седмодневни одмор 
и опоравак у одмаралишта Црвеног крста у 
Војводини (Вршачки брег и Багремара, Бачки 
Моноштор),  Црвени крст Војводине је упутио  и 
званичан предлог организацијама Црвеног крста 
како би се могли обратити својим  локалним 
самоуправама.  

 

 

 
Зимски одмор деце  
 
Црвени крст Војводне је по уговору за пројект „Хумани билборди“ обезбедио средства за 
зимски одмор деце на Вршачком брегу у периоду од 23. до 27. децембра 2019. за 48 деце 
из једанаест банатских општина. 
       Деца која су боравила у одмаралишту су била узраста 5. и 
6. разреда основне школе из сиве зоне сиромаштва, чије 
породице нису у систему социјалне заштите, али су лошијег 
материјалног статуса. Уз петодневни боравак у одмаралишту, 
обезбеђена је 24-часовна здравствена заштита, васпитачи и 
волонтери Црвeног крста.  Сваког дана организована је Школица 
подмлатка Црвеног крста која представља саставни део боравка 
деце у одмаралишту . Поред тога, одвијале су се спортске 
активности, шетње, обиласци околине и града, а организован је 
и програм додатних  креативних радионица и вечерњи забавни 
програм. У празничном духу, Црвени крст Вршац је организовао 
новогодишњи програм и обезбедио новогодишње пакетиће за 
сву децу. 
 

Током летњег и зимског периода у оквиру Програма 
опоравка социјално угрожене деце, по свим горе наведеним основама, на одмору и 

Подршка  локалних самоуправа  

 Вршачки брег Број деце 

1 Житиште  9 

2 Пландиште  4 

3 Сечањ  6 

4 Вршац  6 

5 Нови Сад 138 
 

 Бачка Паланка  

6 Врбас  4 

7 Апатин   4 

8 Србобран 13 

9 Нови Сад 66 
 

 Бачки Моноштор  

10 Нови Сад 37 
 

 Укупно 287 

Р.бр ОЦК 
Број  
деце 

1. Алибунар 4 

2. Бела Црква 4 

3. Ковачица 3 

4. Ковин  4 

5. Нова Црња 4 

6. Опово 4 

7. Панчево 4 

8. Пландиште 4 

9. Сечањ 4 

10. Вршац 9 

11. Житиште 4 

  48 
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опоравку је боравило  укупно 1.168 социјално угрожено дете из 45 војвођанских градова и 
општина. 
 
Хуманитарно-рекреативна акција „Трка за срећније детињство“ 
 

Организације Црвеног крста у Војводини 
су, у сарадњи са предшколским установама, 
основним и средњим школама, локалним 
партнерима и донаторима,  реализовале током 
октобра месеца  „Трку за срећније детињство“ у 
циљу промовисања здравог начина живота 
међу децом и младима, али и у циљу 
омасовљавања чланства. Ову традиционалну 
активност реализовала је 31 организација 

Црвеног крста и то: Бач, Инђија, Ковин, Сомбор, Житиште, Бачка Топола, Кикинда, 
Зрењанин, Рума, Стара Пазова, Оџаци, Апатин, Панчево, Пећинци, Нови Сад, Шид, Ириг, 
Алибунар, Кула, Сента, Сремска Митровица, Тител, Жабаљ, Бечеј, Пландиште, Мали Иђош, 
Вршац, Сечањ, Опово, Србобран и Бачка Паланка. Од Црвеног крста Србије је требовано 
20.370 стартних бројева и 334 плаката, а дистрибуирано је 19.510 стартних бројева. 
Одређени број организација нису требовале стартне бројеве јер им је извесна количина 
остала од прошле године, док поједине организације нису наплаћивале стартне бројеве од 
ученика. Сав приход прикупљен од продаје стартних бројева је био намењен побољшању 
социјално материјалног положаја деце, у складу са потребама сваке средине. 

 
На „Трци за срећније детињство“, у горе наведеним градовима и општинама,  

учествовало је укупно 41.926 особа и то у следећим категоријама: 

 1.742 деце из предшколских установа  

 7.381 ученика из основних школа 

 2.016 ученика из средњих школа  

 777 старијих учесника 
 
У организацији и реализацији „Трке“ је било 

ангажовано укупно 550 младих волонтера који су у 
току Трке промовисали и друге активности омладине 
Црвеног крста, а посебно прву помоћ, ПХВ и 
Безбедност деце у саобраћају. Велики број локалних 
медија пропратило је ову активност са укупно 26 
објава на ТВ-у, 53 на радио станицама, 37 у штампаним 
медијима и 14 објавом на интерент порталима и 
друштвеним мрежама.   
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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.  

Традиционално, организације Црвеног крста анимирају локалну 
самоуправу и потенцијалне спонзоре у својим срединама да донирају артикле или 
финансијска средства за пакетиће. Такође, у односу на  
могућности, организације су прикупљање реализовале 
организовањем божићних вашара, продајом половних 
књига за добровољни прилог (Кањижа), 
организовањем трке Деда мразева на Палићу чији 
хуманитарни аспект је прикпљање новогодишњих 
пакетића за децу кориснике народних кухиња, док је 
Весела дружина Деда Мраза из Пландишта, коју су чинила 33 волонтера у току 1 дана 
обишла сва насељена места (13) да подели пакетиће за најмлађе обезбеђене од локалне 
самоуправе и спонзора, са завршним програмом и централном манифестацијом пред преко 
400 гостију.  

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама  (31 ОЦК) 
обезбедиле  су укупно 6.909 пакетића и барем исто толико осмеха и загрљаја захвалности 
црвенокрсташким Деда Мразовима и Мразицама. 

 
ПРОГРАМ ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ 

 
Смернице за заштиту и унапређење менталног здравља избеглица,  
тражилаца азила и миграната у Србији  -  обука 
 

У просторијама Црвеног крста Србије је 29. јануарa 
ПИН – Мрежа психосоцијалних иновација, у сарадњи са 
Канцеларијом Светске здравствене организације у Србији и 
Институтом за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић 
Батут”, организoвала једнодневну обуку чија је основна 
тема била упознавање са Смерницама за заштиту и 
унапређење менталног здравља избеглица. Обука се 
одржавала у оквиру пројекта “Ка побољшању услуга 
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менталног здравља и психосоцијалне подршке у Србији” који финансира Фондација за 
отворено друштво.  

Обука је била намењена пружаоцима психосоцијалне подршке, како за 
специјализоване струке, тако и за пружаоце услуга ширег спектра  који раде на директном 
пружању услуга корисницима смештеним у азилним/прихватним центрима и другим 
смештајним објектима за избеглице, мигранте и тражиоце азила. У обуци је учествовао 
стручни сарадник Црвеног крста Војводине, као представник Црвеног крста Србије.       

Циљ обуке је био да се полазници упознају са „Смерницама за заштиту и унапређење 
менталног здравља избеглица, тражилаца азила и миграната“, како би се развили и 
оснажили механизми идентификације нарушеног менталног здравља, упућивања на 
одговорна лица/службе, праћења пружања услуга на терену и координације и усклађивања 
рада на терену са стандардима препорученим овим документом.  Након теоретског и 
практичног дела, разговарало се о менталном здрављу избеглица у Србији, тешкоћама 
пружања подршке особама са искуством трауме и превенцији синдрома сагоревања код 
пружалаца услуга  и секундарне трауматизације.  
 
 
Ментално здравље избеглица и миграната 
 

 У Медија центру у Београду су 18. априла 
2019. године представљени резултати 
истраживања под називом "Ментално здравље 
избеглица и миграната” које је спровео Црвени 
крст Србије у партнерству са Мрежом 
психосоцијалних иновација (ПИН), а уз финансијску 
подршку Међународне федерације Друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Норвешког Црвеног крста. Тешкоће и поремећаји 
менталног здравља су један од водећих глобалних проблема јавног здравља, а избеглице и 
мигранти представљају посебно рањиву групу у овом погледу. Подаци који су прикупљени 
у периоду децембар 2018. – фебруар 2019. године показују да је 72.5%  избеглица и 
миграната психолошки угрожено, те да су доминантне тешкоће са којима се суочавају 
симптоми пост трауматског стреса (14.2%), депресије (28.6%) и анксиозности (18.9%), док се 
код 48.0% јављају акутни знаци узнемирености и других психолошких тегоба.        

 Генерални секретар Црвеног крста Србије је истакао да Црвени крст Србије има 
дугогодишње искуство у пружању психосоцијалне подршке и да је она значајна са 
становишта изградње резилијентности појединца, породице и заједнице. Представљене су 
и препоруке које се односе на унапређење менталног здравља избеглица и миграната и 
начине како кроз глобалну мрежу Црвени крст може да помогне у заговарању и 
укључивању и дизајнирању  активности психосоцијалне подршке. 

Конференцији су присуствовали и представници Црвеног крста Војводине и 
организација Црвеног крста Шид, Сомбор, Суботица и Кикинда које су учествовале у 
реализацији истраживања. 
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Психолошка прва помоћ – обука 
 

У оквиру регионалног пројекта 
"Психолошка прва помоћ и психосоцијална 
подршка у комплексним кризама" који финансира 
Европска унија и у који су укључени поред 
Црвеног крста Србије, Црвени крст Италије, 
Словеније, Хрватске, Северне Македоније и 
Аустријски Црвени крст, 8. априла је одржана 
обука за волонтере и запослене у Црвеном крсту 
Србије са циљем унапређења капацитета у овој области. Едукација је обухватала:  
психолошку прву помоћ, психосоцијалну подршку и помоћ помагачима. 

Полазници су се упознали са основама психолошке прве помоћи, која укључује и 
хуману и практичну помоћ и подршку људима које је погодила озбиљна несрећа.  

Други део едукације се односио на психосоцијалну подршку и њену важност у 
развијању отпорности и оснаживању појединца, породице и заједнице, што представља 
срж психосоцијалних програма. Трећи део едукације се односио на врло важну компоненту 
психосоцијалне подршке, помоћ помагачима, јер нам брига о себи, самопомоћ и помоћ 
вршњака, омогућавају да много боље бринемо о другима. 

Све активности током едукације, коју су водили стручни сарадник Црвеног крста 
Војводине и Црвеног крста Србије, биле су интерактивне, са радионицама, примерима и 
решавањем практичних задатака. Едукацији је присуствовало 20 волонтера и запослених у 
организацијама Црвеног крста. 
 
Завршни састанак пројекта  
 

У Свечаној сали Црвеног крста Србије је 8. маја одржан завршни састанак Пројекта 
„Психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка у комплексним кризама“, на коме су   
представљени резултати, као и материјал који је у оквиру Пројекта израђен. 

Састанку присуствовали представници 
Повереника за заштиту равноправности, Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 
Завода за кућно лечење и палијативно збрињавање и 
Сталне конференције градова и општина, као и 
професори и студенти Факултета за медије и 
комуникацију.  Стручни сарадник Црвеног крста 
Војводине је присуствовао састанку. 

 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
Психосоцијална подршка у несрећама – обука 

 
У оквиру јачања капацитета Црвеног крста Србије 

за пружање психосоцијалне подршке и психолошке прве 
помоћи у несрећама, у периоду од 26. до 28. августа 
2019. године организована је едукација за волонтере и 
запослене у тренинг-центру у Митровом Пољу.  

Све активности током ове тродневне едукације 
коју су водили чланови експертског тима Црвеног крста 
Србије и Војводине, биле су интерактивне, са 

радионицама, примерима и решавањем практичних задатака и симулацијама несрећа. 
Како је оснаживање појединаца и заједница срж психосоцијалних програма, 

едукацијом се истакла њена важност у развијању отпорности појединца, породице и 
заједнице посебно у кризним ситуацијама. Учесници су могли да науче шта је кризни, тј. 
критични/ванредни догађај, који су ефекти кризног догађаја и које су психосоцијалне 
реакције људи који су доживели кризну ситуацију. Полазницима, који су већ били упознати 
и са основама психолошке прве помоћи која укључује хуману и практичну помоћ и подршку 
људима које је погодила озбиљна несрећа, ово је била само пракрична надоградња у 
разумевању и савладавању вештина психосоцијалне подршке. Практичном увежбавању 
послужиле су и две симулационе вежбе од којих се једна односила на поплаву а друга на 
принудно слетање авиона. 

Теме којима се посветила пажња односиле су се и на основне принципи 
комуникације, упућивања и уз критичку анализу вежби, планирање имплементације са 
становишта психосоцијалне подршке. У наредном периоду Црвени крст Србије ће наставити 
са јачањем својих капацитета за пружање психосоцијалне подршке како у комплексним 
кризама тако и у другим областима рада. 
 
Међународни дан толеранције 
 

Међународни дан толеранције је обележен 16. новембра широм планете, а 
установио га је УНЕСКО. Према Декларацији УН из 1995. године толеранција је дефинисана 
као прихватање чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, полажају, 
говору, понашањима и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу. Подизањем 
свести о толеранцији истовремено радимо и на подизању свести о другим проблемима, као 
што су насиље, конфликти, дискриминација. Толеранција је тема која је прожета кроз све 
програме и активности Црвеног крста. Ове године 8 организација Црвеног крста у Војводини 
су обележили Међународни дан толеранције: Кикинда, Стара Пазова, Суботица, Зрењанин, 
Бела Црква, Шид, Врбас, Оџаци и Ковин. Организована су предавања из Дифузије, 
радионице из програма Промоција хуманих вредности, изложбе, дружења са члановима 
удружења МНРО, децом са сметњама у развоју, радионице прве помоћи и друго. Све 
активности биле су адекватно медијски испраћене. 
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Примери добре праксе 
 

Сервис за подршку родитељству  
 

Крајем прошле године је закључен Уговор о суфинансирању 
мера популационе политике, између Кабинета министра без 
портфеље задуженог за демографију и популациону политику и 
јединица локалне самоуправе града Сомбора и Суботице и општина 
Апатин и Оџаци. Организација Црвеног крста у Сомбору је одређена 
за координатора Пројекта. 

Уговором су обезбеђена средства за пројекат чија 
реализација је трајала од октобра 2018. до априла 2019. године, у 
циљу  спровођења заједничких мера “снижавања психолошке цене 
родитељства“. Пројекат се реализује кроз сервис за пеглање веша, 
као подршка родитељима који су у радном односу, самохраним 
родитељима и родитељима са двоје и више деце млађе од  15 година. Циљ је уштеда 
времена родитељима како би, уместо да пеглају веш, квалитетно проводили време са 
својвом децом.   
 
Тим за подршку старијим суграђанима у Сомбору 
 

Заједнички тим Центра за социјални рад и организације Црвеног крста у Сомбору, од 
марта 2019. године, обилази најстарије кориснике социјалних помоћи у граду и евидентира 
њихове потребе и информише их о услугама које су намењене старијим и болесним лицима 
(бесплатан оброк, помоћ у кући, једнократне новчане помоћи), као и о начину остваривања 
права на њих. Током обиласка старијих суграђана, сарадници Црвеног крста им пружају и 
основне информације о туберкулози, као и о пружању услуга мерења нивоа шећера у крви 
и крвног притиска који се реализује у сарадњи са Друштвом за борбу против шећерне 
болести. Друга фаза ове акције биће усмерена ка становништву у селима и салашарским 
насељима.   Акција је део активности предвиђених дугорочним споразумом о сарадњи, који 
су Црвени крст Сомбор и Центар за социјални рад Сомбор потписали 2015. године, а до сада 
су сарађивали на побољшању услова живота и унапређењу положаја и других циљних група 
у граду и насељеним местима. 

 

 

Програм бриге о старијима 

 
Програма бриге о старијима реализован је у 23 организацијe Црвеног крста у 

градовима и општинама на територији Војводине: Ада, Апатин, Бачка Паланка, Бачка 
Топола, Инђија, Кањижа, Кикинда, Ковин, Мали Иђош, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Рума, 
Шид, Сента, Сремска Митровица, Стара Пазова, Сомбор, Србобран, Суботица, Врбас, Вршац, 
Зрењанин.  
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Захваљујући ангажовању 364 волонтера, током године организоване су разноврсне 
традиционалне и друге креативне и иновативне активности, са све већим бројем активности 
које су ставиле акценат на међугенерацијску сарадњу. Број корисника обухваћених разним 
видовима овог Програма био је 4.078 старијих.  Како су активности у организацијама веома 
бројне, извештај нажалост може да обухвати само понеке, чиме не умањује допринос свих 
других активности које годинама одржавају и "боје" овај програм.  
 
Фокус група на тему међугенерацијске солидарности 
 

          У циљу бољег разумевања међугенерацијске 
сарадње Црвени крст Србије је спровео истраживања под 
називом “Међугенерацијска размена”. Истраживање је 
реализовано уз подршку Кабинета министра без 
портфеља задуженог за демографију и популациону 
политику проф. др Славице Ђукић Дејановић. Поред 
квантитативног дела у коме је учествовало 753 особе овај 
пројекат садржао је и прикупљање квалитативних 

података кроз 4 фокус групе, од којих је једна одржана у Новом Саду. 
          У просторијама Црвеног крста Војводине је 21. фебруара је, уз учешће различитих 
генерација, одржан састанак фокус групе коме је присуствовало укупно 10 учесника, 
припадника млађе, средње  и старије генерације. Сам рад је подразумевао интерактивну 
дискусију уз пружање могућности свим учесницима да изнесу своје мишљење/став, укажу 
на сопствени пример или пример из непосредног искуства, а све у контексту 
међугенерацијске сарадње.  Закључак је био да међугенерацијска солидарност постоји, али 
постоји и  неопходност да се много више промовише на свим нивоима и у свим областима, 
што сада није случај.  Након дискусије је закључено, да је развијање међугенерацијске 
солидарности обавеза како појединца и  породице, тако и друштва и система у целини, где  
свако има своју улогу и одговорност. 
 
Конференција „Међугенерацијска размена и међугенерацијски ставови“ 

 
        У Црвеном крсту Србије је 13. марта одржана конференција „Међугенерацијска 
размена и међугенерацијски ставови“ на којој су били представљени резултати 
истраживања на ове две теме. Поред осталих учесника и гостију, конференцији су 
присуствовали и представници организација Црвеног крста из градова и општина са 
територије Војводине и представници Црвеног крста Војводине који су учествовали у 
истраживању спровођењем анкета и фокус група. 
  Конференција је део пројекта који је Црвени крст Србије спровео у сарадњи са 
Центром за одговорну акцију, а уз подршку Кабинета министарке без портфеља задужене 
за демографију и популациону политику проф. др Славице Ђукић Дејановић. Циљ 
истраживања је био да се истражи међугенерацијска размена у погледу времена, новца и 
имовине, као и међугенерацијски ставови у Републици Србији и да се на основу добијених 
података дају препоруке за јавне политике које би требало да унапреде социјалну кохезију 
и међугенерацијско разумевање. 
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              Истраживање “Међугенерацијска размена и 
ставови”  је спроведено током децембра 2018. године и 
јануара 2019. године у десет градова и општина у 
Републици Србији. Квантитативни део истраживања је 
спроведен  путем анкете у којој су учествовале 753 особе 
различитих генерација: Сомбору, Пландишту, Инђији, 
Лозници, Крагујевцу, Крушевцу, Нишу, Књажевцу, 
Палилули и Савском венцу. Квалитативни део 
истраживања је спроведен путем фокус група, од којих су 
две биле на територији Војводине, у Инђији и у седишту Црвеног крста Војводине у Новом 
Саду.  
           Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста Србије, је подсетио да је 
солидарност темељна вредност на којој се заснива рад Црвеног крста Србије и да је наша 
мисија да кроз промовисање солидарности, дамо свој допринос у промовисању хуманих 
вредности који су основа за развој једног кохезивног друштва. 
            Проф. др Славица Ђукић Дејановић је истакла да данашње друштво карактеришу 
убрзане промене које се дешавају на свим нивоима и у различитим областима и у великој 
мери утичу на појединце, породице, заједнице и друштво. У Србији  је 24,4% популације 
старије од 60 година, а 19,2% старије од 65, док процене показују да ће до 2050. године број 
старијих од 60 година износити 32,3%, што ће представљати више од трећине популације.  
             Ови подаци, као и подаци из истраживања, показују колико је подршка неформалних 
пружалаца услуга значајна у друштву које стари и да је неопходно системски улагати у обуку 
и услуге за овај део популације, као и у здравствено-превентивне програме за читаво 
становништво у склопу концепта здравог и активног старења. 
               
Међугенерацијска сарадња у Црвеном крсту Сомбор 
 

У Центру за едукацију Црвеног крста Сомбор је  
25. априла, организовано ускршње фарбање јаја. 
Присутни су били  представници Удружења пензионера, 
млади из Прихватног центра за мигранте,  волонтери 
Црвеног крста, као и представници Црвеног крста Србије 
и Црвеног крста Војводине. Том приликом су присутни 
поделили  искуства и обичаје поводом обележавања 
различитих верских празника. Жене из Прихватног 

центра су спремиле две торте за све учеснике, а деца су певала своје традиционалне верске 
песме. На крају је свако дете добило поклон. 

Ове активности су још једном показале значај мултикултуралности и социјалне 
укључености свих. Такође су показале да је међугенерацијска сарадња значајна за једну 
заједницу, али и да је преношење вештина и знања пут ка изградњи солидарности и 
разумевања других култура и обичаја.  Ове активности су реализоване уз подршку УНДП-а 
и локалне самоуправе  што је потврдило чињеницу, да само уз партнерске односе у 
заједници можемо да развијемо кохезивно друштво. 
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15. јун - Међународни дан борбе против насиља над старијима 
 

Међународни дан борбе против насиља над старијима 
обележава се од 2006. године у свету, а у Србији од 2007. Црвени крст 
Србије је једна од првих организација на глобалном нивоу која је од 
почетка укључена у обележавање овог датума и јачања свести јавности 
о овом проблему.  Од прошле године овај дан је у календару 
Уједињених нација.  

Злостављање старијих представља значајан јавно-здравствени и социјални проблем  
и оно може да изазове  изазове веома озбиљне физичке озледе опасне по живот, као и 
дугорочне психолошке последице. Подаци Светске здравствене организације и Уједињених 
Нација показују, да  широм света, две особе сваке секунде напуне 60 година што значи да 
на годишњем нивоу око 58 милиона људи напуни 60 година.  
Зато глобално демографско старење захтева од нас да се 
позабавимо овом темом. 

Ове године нагласак је био на заговарању  доношења 
нове Конвенције Уједињених нација о правима старијих 
особа. Разлог за доношење ове Конвенције је била 
чињеница да је дискриминација на основу година присутна 
широм света и треба да се заустави јер се старији људи суочавају са дискриминацијом и 
насиљем и ускраћивањем права на сваком кораку у породици, заједници и институцијама. 
Процењује се да ће у Србији до 2030. године, удео старијих од 65 година порасти на 22 %, 
што би значило да ће сваки четврти грађанин Србије припадати категорији старијих. 

На територији Војводине  8 организација Црвеног крста  је посебно обележило овај 
дан (Врбас, Зрењанин, Оџаци, Нови Сад, Ковин, Панчево, Сремска Митровица и Инђија) 
организовањем позоришних представа, трибина, одржавањем радионица и предавања у 
сарадњи са волонтерима, лекарима, центром за социјални рад, СУП-ом и другим 
хуманитарним организацијама. 
 

Светски дан старијих 

 
Светски дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра са циљем да се 

нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима старијих 
жена и мушкараца. Тема овогодишње кампање “Ка једнакости у старијем добу” се 
односила на смањење неједнакости унутар и међу државама, кроз оснаживање и 
промовисање социјалног, економског и политичког укључивања свих људи, без обзира на 
године, пол, инвалидност, расу, етичку припадност, порекло, религију, економски или други 
статус. 

Овогодишња кампања је имала за циљ скретање пажње на постојање неједнакости 
у старијем животном добу, као последице акумулираних неједнакости током 
живота.  Светски дан старијих, обележен је у организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама на територији Војводине организовањем низа здравствено-превентивних 
активности, предавања о исхрани, заштити здравља и промоцији програма Црвеног крста 
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везаних за старије суграђане. Велики број организација Црвеног крста је организовао 
„Базаре здравља“, где је у сарадњи са домовима здравља реализовано мерење крвног 
притиска, шећера у крви и холестерола. Организовани су концерти, спортски догађаји, 
затим трибине, округли столови и конференције за медије који су обрађивали теме везане 
за равноправно старење, старосне дискриминације, стереотипа и предрасуда. Једна од 
активности била је и анкетирање грађана на тему дискриминације на основу животног доба 
(ејџизам) и колико је овај феномен присутан у нашем друштву. 
                                                                                                                                                                                    

„Сунчана јесен живота“ 
Ова традиционална акција је организована током 

целог октобра месеца. Реализовано је низ изложби, 
манифестација, приредби у предшколским установама, 
школама, домовима културе. Одвијале су се и посете 
геронтолошким центрима, удружењима пензионера и 
дружења са старијим суграђанима. Током пригодних 
програма проглашавани су најстарији суграђани, најстарији 
брачни пар и најстарији волонтери у организацијама 
Црвеног крста. 

Mеђугенерацијска солидарност између породице и државе 
                  
 Представници Црвеног крста Војводине су присуствовали 7. 
новембра, у Црвеном крсту Србије, конференцији 
„Међугенерацијска солидарност између породице и државе“. 
Конференција је била део пројекта који су реализовали Црвени 
крст Србије, организације „Help Net“ и Центар за одговорну акцију 
уз подршку Кабинета министарке без портфеља задужене за 
демографију и популациону политику где су представљени 
резултати три истраживања која су спроведена у току 2019. 
године. 
          У панел дискусији су учествовали проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног 
крста Србије, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику 
проф. др Славице Ђукић Дејановић, повереница за заштиту равноправности Бранкица 
Јанковић, стручни сарадници Црвеног крста Србије као и професори  из партнерских 
академских институција и организација цивилног друштва који су учествовали у сва три 
истраживања. 

Циљ ових активности је био да се истражи однос и везе међу генерацијама у 
различитим окружењима и контекстима, али и да се укаже на потребе и проблеме 
неформалних неговатеља. Истраживања су спроведена у петнаест општина и градова у 
Републици Србији и то у Инђији, Књажевцу, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Лозници, Нишу, 
Палилули, Панчеву, Пироту, Пландишту, Пожаревцу, Сомбору, Врачару и Врбасу. 

Постигнути резултати треба да послуже као смернице за формулисање препорука за 
унапређење јавних политика и дизајнирање услуга које су прилагођене потребама 
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породица и свих генерација. Са друге стране ови резултати треба да послуже и за 
промовисање једнаких могућности за све генерације и њихово учествовање у друштву. 

На конференцији је поменуто и да неформалну негу најбоље описују речи Rosalynn 
Carter, бивше прве даме Сједињених Америчких Држава: „На овом свету постоје само 
четири врсте људи: они који су били неговатељи; они који су тренутно неговатељи; они који 
ће бити неговатељи и они којима ће требати неговатељ.“ 

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар 

             Под слоганом "Оснаживање особа са инвалидитетом и осигурање инклузивности и 
једнакости" на прикладан начин обележен је Међународни дан особа са инвалидитетом и 
у организацијама Црвеног крста у Војводини. 
              Дан посвећен особама са инвалидитетом установљен је 1992. године, када је 
Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају да обележавају 
тај дан, са циљем да се особама са инвалидитетом унапреди и омогући једнако уживање 
људских права и равноправно учешће у друштву. 

Процењује се да 10 одсто светске популације чине особе са инвалидитетом, а да 
неки облик инвалидитета има од осам до десет одсто становништва Србије, односно 
између 560.000 и 700.000 људи. Неприступачност, непостојање услуга социјалне заштите, 
незапосленост и непостојање свести о тешкоћама и проблемима са којима се особе са 
инвалидитетом сусрећу, потврђују да се права особа са инвлидитетом у Србији и даље крше 
и недовољно остварују. Ови подаци упозоравају да су особе са инвалидитетом у нашој 
земљи маргинализовани и да су једна од најрањивијих и невидљивих друштвених група 
изложена стереотипима и предрасудама које се споро мењају. 

Трибина о социјалном предузетништву  

 Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом 4. децембра,  у Скупштини 
града Новог Сада,  одржана је панел дискусија о социјалном предузетнишву којој су 
присуствовали представници Црвеног крста Војводине. Учесници су говорили и о нацрту 
Закона које је цивилно друштво предложило, о пракси сектора социјалног 
предузетништва у АП Војводини, о раду и активностима покрајинског Савета за 
развој социјалног предузетништва, о значају локалне самоуправе у 
афирмисању социјалних предузећа,економском аспекту социјалне економије 
са посебним акцентом на запошљавање особа са инвалидитетом и лидерство 
особа са инвалидитетом. Током трајања панел дискусије, предузећа која 
запошљавају или ангажују особе са инвалидитетом представиле су се на 
штандовима и давале информације о својим позитивним искуствима. 
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Обука „Очување репродуктивног здравља младих“ 
 
Црвени крст Војводине је у периоду од 15. до 17. 
новембра 2019. организовао обуку под називом 
„Очување репродуктивног здравља младих“ на 
Вршачком брегу за 21 младог волонтера,  будућа 
вршњачка едукатора, из 17 организација Црвеног 
крста (Апатин, Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Ковин, 
Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, Рума, 
Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, 
Суботица, Врбас, Зрењанин и Панчево). Обука је 
организована са циљем оспособљавања и 
едуковања волонтера из области полно преносивих болести, ХИВ/АИДС-а и контрацепције. 
Волонтери су показали изузетну заинтересованост и мотивисаност за ангажовање у овој 
области, а стечена знања ће преносити ученицима 7. и 8. разреда основних школа,  као и 
ученицима првих разреда средњих школа.  
 
 
Промоција здравља и здравих стилова живота 
 
Eвропска недеља превенције рака грлића материце 
 

Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 21. до 27. 
јануара. Препознајући значај ове кампање Србија већ тринаести пут активно учествује у 
њеном обележавању. Под овогодишњим слоганом „Рано откривање може спречити рак 
грлића материце“, апелује се 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 активности био је 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.  
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31. јануар - Национални дан без дуванског дима 
 

Организације Црвеног крста у Војводини су ове 
године обележиле Национални дан без дуванског дима 
под слоганом „Заштитимо се од дувана“, истицањем и 
нових изазова у контроли дувана као што су употреба 
наргила и електронских цигарета међу младима. 
Активности које су имале за циљ истицање важности 
превенције и борбе против пушења и значаја 
упражњавања здравих стилова живота реализовало је 
укупно 23 организације Црвеног крста из градова и 
општина: Апатин, Бач, Инђија, Бачка Паланка, Кикинда, Бела Црква, Ковин, Teмерин, Кула, 
Суботица, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Шид, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, 
Врбас, Вршац, Зрењанин, Нови Бечеј, Мали Иђош и Сента. 

Едуковани волонтери организација Црвеног крста у Војводини су, у сарадњи са 
домовима здравља, Заводом за јавно здравље, Заводом за здравствену заштиту студената, 
саветовалиштима за младе и апотекама, едуковали укупно 2.188 деце и младих, од којих је 
1.010 ученика виших разреда основних школа и  1.178 ученика средњих школа (1 и 2. 
разреда). У оквиру уличних акција, информисано је укупно 2.584 грађана о штетним 
ефектима које дувански дим оставља на здравље сваког појединца.  

 
Светски дан борбе против туберкулозе – 24. март 

 
Ове године се обележавала и 137. годишњица објаве др Роберта Коха о открићу 

бацила туберкулозе, узрочника ове болести. Циљ кампање је подизање свести јавности о 
здравственом, социјалном и економском утицају туберкулозе и усмеравање напора ка 
елиминацији ове болести као јавноздравственог проблема. 

Светски дан борбе против туберкулозе 2019. године је обележен под слоганом 
„Време је“, позивајући на тај начин све носиоце здравствене заштите и заједницу на 
одржавање континуитета у посвећености борби против туберкулозе, подизању свести 
јавности о овом проблему, побољшању дијагностике и лечења болести. Због појаве 
резистентних облика болести као и због повећане мобилности становништва, и даље 
постоји велики број оболелих од туберкулозе чак и у земљама са ниском оптерећеношћу у 
које спада и Република Србија. Циљ кампање је да се упозори јавност да туберкулоза није 
болест прошлости и да не сме бити заборављена. 

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама обележиле су 
Светски дан борбе против туберкулозе – 24. март у партнерству са Заводом за јавно здравље 
и представницима домова здравља, спровођењем здравствено промотивних активности.  

Извештај о реализованим активностима доставило је 35 организација Црвеног крста:  
Ада,  Алибунар,  Апатин, Бач,  Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква,  Инђија,  Ириг,  
Кањижа, Кикинда,  Ковачица,  Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, 
Нови Сад, Оџаци,  Опово, Пећинци, Сента, Шид, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, 
Сремски Карловци,  Стара Пазова, Суботица, Темерин, Врбас, Вршац, Жабаљ,  Житиште, 
Кула и Зрењанин.  
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Светски дан здравља - 7. април 
 

Светски дан здравља организације Црвеног крста у 
Војводини су обележиле организовањем општинских и 
градских такмичења „Шта знаш о здрављу“, као и 
организовањем уличних манифестација на којима су 
волонтери едуковале грађане о здравим стиловима живота. 
Такође, организовани су и здравствени прегледи суграђана 
(бесплатна мерења холестерола, шећера у крви, крвног 
притиска), базари здравља, едукације најмлађих суграђана 
о правилној исхрани и одржавању личне хигијене, као и 

конференције за представнике медија. Ове кампање организовали су Црвени крст Вршац,  
Сремска Митровица, Кикинда, Инђија, Нова Црња, Панчево, Врбас, Рума, Житиште, Чока, 
Беочин, Пландиште, Кањижа, Kула, Апатин, Нови Бечеј, Нови Сад, Србобран, Бачка Паланка, 
Сента, Кањижа, Зрењанин, Шид,  Суботица, Оџаци. 
 
Покрајинска смотра “Шта знаш о здрављу“ 
 

Црвени крст Војводине је 10. априла у пословно спортском центру Спенс реализовао 
Квиз „Шта знаш о здрављу“ под слоганом  Свестке здравствене организације - „Примарна 
здравствена заштита-основ универзалне покривености здравственом заштитом.“  

 На квизу је учествовало укупно 62 победника са општинских и градских такмичења 
који су се такмичили у категоријама Подмладак (7. и 8. разреди ОШ) и Омладина (1. и 2. 
разреди СШ). Учесници су били представници 37 организација Црвеног крста из Инђије, 
Сремске Митровице, Суботице, Новог Сада, Зрењанина, Бачке Тополе, Сремских Карловаца, 
Ковачице, Панчева, Беочина, Новог Бечеја, Житишта, 
Бачке Паланке, Сомбора, Апатина, Сенте, Руме, 
Опова, Жабља, Пландишта, Титела, Бача, Ирига, 
Малог Иђоша, Врбаса, Ковина, Кањиже, Пећинаца, 
Старе Пазове, Алибунара, Србобрана, Шида, Сечња, 
Вршца, Беле Цркве, Оџака и Кикинде. Поред 
такмичарког дела, учесници су могли да на креативно 
едукативним радионицама науче нешто више о 
Дифузији, добровољном давалаштву крви, здравој 
исхрани као и да учествују у спортским активностима.  
 
Светски дана без дуванског дима 
 

Светски дан без дуванског дима 31. мај организације Црвеног крста у Војводини 
обележиле су под слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите дах“. Пушење дувана је 
значајна претња здрављу и водећи је фактор ризика за велики број незаразних болести. Ове 
године посебна пажња је посвећена негативном утицају дувана на плућа почев од рака до 
хроничних плућних болести и истиче се значај овог органа за целокупно здравље и 
благостање људи.  
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Из тог разлога превентивне активности које су реализовале организације Црвеног 
крста у Војводини имале су за циљ да упозоре на здравствене и друге ризике који се 
повезују са употребом дувана код различитих циљних група. Путем организовања  
предавања, трибина и јавних манифестација организације Црвеног крста су подсетиле на 
важност превенције и борбе против пушења, истичући  значај упражњавања здравих 
стилова живота. 

Ове године Светски дан без дуванског дима обележиле су 23 организације Црвеног 
крста у Војводини: Апатин, Бач, Бела Црква, Инђија, Кикинда, Мали Иђош, Нови Бечеј, 
Оџаци, Пећинци, Пландиште, Бачка Паланка, Сента, Шид, 
Сремска Митровица, Сомбор, Стара Пазова, Суботица, 
Врбас, Вршац, Зрењанин, Рума, Чока и Нови Сад. Укупно 70 
едукованих волонтерa Организације Црвеног крста у 
Војводини, у сарадњи са партнерима (домовима здравља, 
заводима за јавно здравље, школама итд.) едуковали су 
укупно 3.133 суграђана различитих старосних доби при чему 
је утрошено укупно 275 волонтерских сати. 
 
, 
Међународни дан борбе против злоупотребе 
 и незаконите трговине дрогама 
 

Међународни дан борбе против злоупотребе и 
незаконите трговине дрогама-26. јун обележава се као 
израз одлучности да се ојача деловање и сарадња у 
борби против злоупотребе и трговине дрогама. Слоган 
кампање за 2019. годину је био „Здравство и правосуђе – 
заједно у сузбијању дрога” и имао је за циљ да нагласи 
значај  сарадње здравственог и правосудног система, јер 
ефективни одговори на проблеме повезане са дрогом 
нису могући без мултисекторске  сарадње. Ово 
подразумева сарадњу различитих сектора као што су  здравство, полиција, правосудни 

органи, социјална заштита, просвета, али и и други сектори и организације. По процени 

Канцеларије УН за питање дрога и криминала, приближно 200 милиона особа у свету 
користи недозвољене супстанце као што су кокаин, канабис, халуциногене дроге и опијати. 

Организације Црвеног крста у Војводини (Бач, Бачка Паланка, Бела Црква, Инђија, 
Кикинда, Ковин, Нови Бечеј, Нови Сад, Оџаци, Рума, Панчево, Пландиште,  Сремска 
Митровица, Стара Пазова, Суботица, Сента, Сомбор, Врбас, Вршац и Зрењанин) су, у 
сарадњи са партнерима, овај датум обележиле организовањем различитих активности као 
што су јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље и децу, као и информисање 
становништва путем дистрибуције информативног материјала. У акцијама је учествовао 
укупно 61 волонтер при чему је у реализацији активности утрошено 118 волонтерских сати, 
а информисано 3.834 грађана.  
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Светски дан срца, 29. септембар 
 
 Светски дан срца је обележен под слоганом „Буди херој свога срца”. Организације 

Црвеног крста у Војводини реализовале су активности које су имале за циљ да истакну 
важност превенције болести срца и крвних судова и значај упражњавања здравих стилова 
живота током целог животног циклуса. Заједно са партнерима у локалним заједницама 
организовале су предавања, трибине, јавне манифестације, спортске догађаје и здраву 
шетњу свих генерација. 

Сви можемо бити хероји свога срца тако што ћемо обећати себи, својој породици, 
својим пријатељима, волонтерима, својим корисницима и јавности да мале промене у 
животном стилу могу утицати на здравље нашег срца: престанак пушења, правилна исхрана, 
30 минута физичке активности дневно могу да помогну у превенцији болести срца и крвних 
судова. 

Ове године је 28 организација Црвеног крста у Војводини (Црвени крст Апатин, Бач,  
Бела Црква, Кикинда, Сента, Стара Пазова, Суботица, Нови Бечеј, Бачка Паланка, Нови Сад, 
Србобран, Панчево, Рума, Кула, Пећинци, Сомбор, Сремска Митровица, Оџаци, Шид, Ковин, 
Врбас, Кањижа, Зрењанин, Житиште, Мали Иђош, Чока и Вршац) обележило 29. септембар 
различитим активностима током којих је информисано 4.161 суграђана. У реализацији 
активности је укупно било ангажовано 218 волонтера са 561 сати волонтерског рада. 
 
Светски  дан борбе против ХИВ/АИДС-а 

 
Светски  дан ХИВ/АИДС окупља људе широм света са 

циљем усмеравања пажње на ХИВ пандемију, а ове године је 
обележен под слоганом „Друштво доприноси напретку“. Овим 
поводом су организације Црвеног крста у градовима и 
општинама су организовале различите активности са циљем 
информисања јавности о актуелној епидемиолошкој ситуацији, 
значају тестирања на ХИВ и начинима заштите од наведене 
инфекције. Путем организовања радионица, едукација, 

трибина, уличних манифестација, тематских журки, литерарних конкурса,  позоришних 
представа, анкетирања суграђана и спортских турнира  организације Црвеног крста у 
Војводини су настојале да подигну свест јавности о овом важном друштвеном проблему. 
Као и претходних година организације су користиле филм „Дечко који се стидео“, a као 
едукативни материјал коришћене су брошуре „Све што треба да знам о АИДС-у“, „Све што 
треба да знам о сексуално преносивим инфекцијама“ и „Све што треба да знам о 
контрацепцији“ које је приредио и штампао Црвени крст Војводине. 

Светски дан ХИВ/АИДС је обележило 40 организација Црвеног крста у Војводини: 
Ковин, Шид, Панчево, Бач, Сента, Зрењанин, Пећинци, Сечањ, Кикинда, Ириг, Кањижа, 
Оџаци, Нови Бечеј,  Нови Кнежевац, Бела Црква, Стара Пазова, Врбас, Тител, Рума,  Темерин, 
Алибунар, Пландиште,  Сремска Митровица, Апатин, Кула, Ковачица, Ада, Oпово, Бачка 
Паланка, Нова Црња, Сомбор,  Мали Иђош, Вршац, Беочин, Сремски Карловци, Бачка 
Топола, Инђија, Суботица, Чока и Србобран. Укупно је информисано 7.457 ученика.  
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
 
Семинар за сараднике 
 

 Црвени крст Војводине је у периоду од 28. до 30. марта 2019. 
године, организовао обуку из области „Mенаџмент у 
добровољном давалаштву крви“, у одмаралишту Црвеног крста 
Вршац на Вршачком брегу. Учесници семинара су били у 
прилици да кроз интерактивна предавања стекну корисна 
знања из области менаџмента у добровoљном давалаштву 
крви. На обуци је било три предавача и 20 полазника из 
организација Црвеног крста: Кањижа, Нови Кнежевац, Ада, 
Кикинда, Нови Бечеј, Зрењанин, Пландиште, Ковачица, Опово, 
Панчево, Ковин, Алибунар, Бела Црква, Вршац, Нови Сад и 

Сента.  
 
Обуке за волонтере 
 

 У односу на многобројне задатке на пољу добровољног 
давалаштва крви везаним за мотивацију, информисање, 
едукацију и организовање акција давања крви, Црвени крст 
Војводине је током 2019. године реализовао следеће обуке: 

 
У периоду од 8. до 10. новембра Црвени крст Војводине 

је реализовао обуку за младе мотиваторе у Добровољном 
давалаштву крви за укупно 19 младих волонтера организација 

Црвеног крста Пландиште и Вршац.  
Током обука млади волонтери су се упознали са улогом мотиватора и са свим 

значајним активностима које могу реализовати у организацији Црвеног крста, како би 
допринели што бољем одзиву младих на акцијама добровољног давања крви у својим 
срединама.  
 
Црвени крст Војводине је Једнодневне обуке за едукаторе, мотиваторе и организаторе 
акција реализовао у: 

 просторијама Црвеног крста Војводине је 2. марта  реализована обука за 46 
волонтера Црвеног крста Нови Сад.  

 Црвеном крсту Инђија је одржана обука, којој је 
присуствовало 11 полазника, одржана 9. маја;  

 Црвеном крсту Стара Пазова обука реализована 17. 
маја за 13 полазника;  

 Црвеном крсту Зрењанин је 2. новембра реализована 
обука за 16 волонтера;  

 Црвеном крсту Рума  је 7. новембра одржана обука за 
27 полазника.  
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Секција трансфузиолога Србије 
 

На првој овогодишњој редовној трансфузиолошкој секцији Српског лекарског 
друштва која је посвећена давалаштву крви, резултате које је у 2018. години постигао 

Црвени крст Србије представио је 22. марта генерални 
секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић.  

У 2018. години Црвени крст у Србији организовао је 
3.272 акције добровољног давања крви, сарађујући са преко 
125.000 добровољних давалаца крви. Ове акције су у највећој 
мери спроведене у локалној заједници (55%), уз подршку 
целокупне мреже запослених организовало их је 4.262 
волонтера Црвеног крста који су поклонили 63.163 сата 

промоцији, регрутовању и задржавању давалаца крви. О резултатима у 2018. години у овој 
области говорили су и представници Института за трансфузију крви Србије, Завода за 
трансфузију крви Ниш, Института за трансфузиологију, хемиобиологију Војно-медицинске 
академије и Завода за трансфузију крви Војводине. 
 
Радни састанци 
 
 У току марта месеца Црвени крст Војводине је иницирао и организовао два 
састанка са Заводом за трансфузију крви Војводине како би, у светлу Закона о трансфузијској 
медицини, координација и реализација акција на терену могла да буде квалитетнија и 
боља.  
 
Конкурс „Крв живот значи“ 
 
У ликовном конкурсу „Крв живот значи“ учествовало је 33 организацијe Црвеног крста. 
Организацијама Црвеног крста пристигли су радови из 158 основних и 52 средње школе.   
 

 Ликовни радови УКУПНО 

1 I – IV  2374 

2 V – VIII 1600 

3 СРЕДЊА ШКОЛА 613 

УКУПНО:   4587 

                
                                                                    

 

 
 
 
 
 
Комисија Црвеног крста Србије у саставу др Милутин Михајловић, потпредседник 

Црвеног крста Србије и председник Комисије за добровољно давалаштво крви Црвеног 

 Литерарни радови УКУПНО 

1 I – IV  230 

2 V – VIII 217 

3 СРЕДЊА ШКОЛА 134 

УКУПНО: 581 
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крста Србије и чланови Комисије Ивана Родић, начелник одељења за мотивацију и 
организацију давалаца крви Института за трансфузију крви Србије и Зорица Бјелић,  ПР 
Завода за трансфузију крви Војводине, су   07.  маја одабрали су најуспешније радове. 

Од преко 26.000 радова из 122 организације Црвеног крста које су реализовале 
конкурс долазе изабрани су најуспешнији и то: 
 
Литерарни радови 
 
У категорији од 5. до 8. разреда основне школе:  

 треће место освојио је ученик Милинко Дачевић из ОШ “Коста Стаменковић“ из 
Српског Милетића општина Оџаци, професор Душанка Тричковић. 
 

У категорији средњих школа друго место:  

 Тамара Царевић из Гимназије у Сремској Митровици, професор Наташа 
Недимовић и  

 Анастасја Стојић ученица ССПШ "Стеван Петровић Бриле" из Руме, професор 
Славица Огњеновић. 

 
Ликовни радови 
 
У категорији од 1 – 4 разреда основне школе: 

 треће место je освојила ученица Николета Чикош из ОШ “Аранц Јанош“ из Орома, 
наставници Илдико Бичкеј Биро,  

 
Од 5. до 8. разреда:  

 прво место одлази ученицама ОШ “Иво Лола Рибар“ из Нових Козараца, Оливери 
Карановић и Андреи Вуковић, професор Бранка Вукојевић -  Кикинда.  

 
У категорији средњих школа: 

 треће место је освојила Тамара Видаковић, Средња економска школа, професор  
М.Трбовић – Сомбор.  
 

Најбољи видео материјал у категорији нижи разреди основне школе: 

 прво место су освојили ученици 4/2 ОШ "Ђура Јакшић" Зрењанин, учитељица Соња 
Вујановић.  
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Уручивање наменског возила Заводу за трансфузију крви Војводине 
 
 

 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић 
уручио је 28. јуна, Заводу за трансфузију крви 
Војводине, кључеве наменског возила за 
прикупљање крви на терену, истакавши да су 
добровољни даваоци крви модерни хероји 
данашњице. Реч је о наменском возилу за 
прикупљање крви са четири столице за 
добровољне даваоце и пет места за чланове 
теренске екипе.  
Свечаности су присуствовали вишеструки даваоци 

крви и секретари организација Црвеног крста у Војводини.  Председник покрајинске владе 
је том приликом уручио захвалнице свим даваоцима који су 100 пута добровољно дали крв, 
и на тај начин им се захвалио на хумантарном чину.  
 
 
 
Светски дан добровољних давалаца крви 
 

Поводом обележавања Светског дана добровољних давалаца крви Црвени крст 
Србије је организовао 14. јуна свечаност, на којој су уручена признања за „За најхуманију 
средину“ градовима и општинама који су у 2018. години дали највећи допринос у 
прикупљању довољних количина крви за све пацијенте. На овој свечаности су ученици 
основних и средњих школа и њихови наставници из 26 општина Србије који су освојили прва 
три места на традиционалном конкурсу „Крв живот значи“ добили од Црвеног крста вредне 
награде. 

 
Признања „За најхуманију општину“ на територији Војводине додељена су Инђији 

(6,39%), Бачкој Паланци (5,64%) и Бачком Петровцу (4,37%). 
 
Светски дан добровољних давалаца крви обележиле су у локалним срединама 

организације Црвеног крста Ада, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Чока, Кањижа, Кикинда, Кула, 
Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нови Сад, Панчево, Пећинци, Пландиште, Сента, 
Шид, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Тител, Вршац, Жабаљ, Житиште и 
Зрењанин. Организације Црвеног крста овај дан углавном су обележиле уручивањем 
признања, али и дружењем давалаца, уличним манифестацијама и слично.  
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  ОЦК становника 2018 година 2018% 2019 година 2019% 

1 Ада 16,991 202 1.19% 200 1.18% 

2 Алибунар 20,151 292 1.45% 310 1.54% 

3 Апатин 28,929 592 2.05% 580 2.00% 

4 Бач 14,405 516 3.58% 521 3.62% 

5 Бaчка Паланка 55,528 3,133 5.64% 2,902 5.23% 

6 Бачка Топола 33,321 886 2.66% 775 2.33% 

7 Бачки Петровац 13,418 586 4.37% 473 3.53% 

8 Бечеј 37,351 1,129 3.02% 1,179 3.16% 

9 Бела Црква 17,367 570 3.28% 289 1.66% 

10 Беочин 15,726 395 2.51% 403 2.56% 

11 Чока 11,398 115 1.01% 97 0.85% 

12 Инђија 47,433 3,033 6.39% 2,785 5.87% 

13 Ириг 10,866 174 1.60% 193 1.78% 

14 Кањижа 25,343 722 2.85% 839 3.31% 

15 Кикинда 59,453 1,578 2.65% 2,098 3.53% 

16 Ковачица 25,274 396 1.57% 284 1.12% 

17 Ковин 33,722 830 2.46% 741 2.20% 

18 Кула 43,101 901 2.09% 932 2.16% 

19 Мали Иђош 12,031 244 2.03% 223 1.85% 

20 Нова Црња 10,272 288 2.80% 261 2.54% 

21 Нови Бечеј 23,925 961 4.02% 913 3.82% 

22 Нови Кнежевац 11,269 95 0.84% 113 1.00% 

23 Нови Сад 341,625 11,897 3.48% 11,472 3.36% 

24 Оџаци 30,154 876 2.91% 1,078 3.57% 

25 Опово 10,440 248 2.38% 256 2.45% 

26 Панчево 123,414 4,072 3.30% 2,967 2.40% 

27 Пећинци 19,720 362 1.84% 273 1.38% 

28 Пландиште 11,336 226 1.99% 222 1.96% 

29 Рума 54,339 1,060 1.95% 1,293 2.38% 

30 Сечањ 13,267 159 1.20% 180 1.36% 

31 Сента 23,316 655 2.81% 640 2.74% 

32 Шид 34,188 813 2.38% 924 2.70% 

33 Сомбор 85,903 1,639 1.91% 1,734 2.02% 

34 Србобран 16,317 584 3.58% 514 3.15% 

35 Сремски Карловци 8,750 299 3.42% 262 2.99% 

36 Сремска Митровица 79,940 2,150 2.69% 2,309 2.89% 

37 Стара Пазова 65,792 1,962 2.98% 1,770 2.69% 

38 Суботица 141,554 4,831 3.41% 4,687 3.31% 

39 Темерин 28,287 970 3.43% 975 3.45% 

40 Тител 15,738 478 3.04% 435 2.76% 

41 Врбас 42,092 1,246 2.96% 1,311 3.11% 

42 Вршац 52,026 1,163 2.24% 1,421 2.73% 

43 Жабаљ 26,134 878 3.36% 822 3.15% 

44 Житиште 16,841 219 1.30% 257 1.53% 

45 Зрењанин 123,362 2,391 1.94% 2,368 1.92% 

 УКУПНО 1,931,809 56,816 2.68% 55,281 2.60% 
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ПРОГРАМ ПРВЕ ПОМОЋИ 
 
Технички састанак у Будимпешти 
 
       У периоду од 19. до 21. марта 2019. године је стручни сарадник за Програм припрема за 
деловање у несрећама Црвеног крста Војводине, као један од представника Црвеног крста 
Србије, присуствовао техничком састанку који су организовали Међународна федерација 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (МФЦК) и представници Црвеног крста 
Норвешке у Будимпешти. Циљ састанака је био упознавање са  програмом „Community 
based surveillance“ (CBS) и размена искустава и знања између представника националних 
друштава који овај програм већ реализују. Поред тога, један од циљева је био и 
представљање новог материјала за обуку, имплементацију и реализацију програма, као и 
креирање документације која недостаје, посебно у области заступања и политике CBS  и 
његове примене у различитим околностима: ванредним ситуацијама и приликом избијања 
болести. Поред представника Црвеног крста Србије састанку су присуствовали и 
представници МФЦК и националних друштава Црвеног крста/Црвеног полумесеца 
Аустралије, Белгије, Канаде, Либерије, Кеније, Финске, Холандије, Бурундија, Норвешке, 
Данске, Сомалије, Француске, Индонезије, Сенегала, Јужног Судана, Уганде, Гвинеје  и 
Либије. 
 
 
 
Обука за предаваче  
 

У наставном центру за едукацију Црвеног крста 
Војводине је, у периоду  од  02. до 04. априла 2019. 
године, реализован семинар за нове предаваче прве 
помоћи. Обуци је присуствовало 27 полазника из 15 
организација Црвеног крста са територије АП 
Војводине: Пећинци, Нови Бечеј, Бечеј, Тител, Чока, 
Оџаци, Сента, Опово, Зрењанин, Сремска Митровица, 
Кањижа, Инђија, Нова Црња и Жабаљ. 

Полазници су стекли основна знања и вештине 
у области прве помоћи које ће, пре свега, пренети 
ученицима основних и средњих школа у својим срединама. Поред реализације обуке за 
децу и младе, нови предавачи прве помоћи реализоваће и друге активности у оквиру 
мандата организације Црвеног крста. 
 
Основне мере животне потпоре за децу – PBLS 
 

Европски ресуститациони савет је, у сарадњи са Ресуститационим саветом Србије 
организовао први курс основне животне потпоре за децу, 12. и 13. априла 2019. године у 
конгресној сали хотела Норцев. На позив организатора 5 полазника Црвеног крста 
Војводине су успешно завршили курс и стекли међународно признати сертификат. 
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Предавање за студенте Здравствене неге 
 
      Црвени крст Војводине је на молбу приватног Факултета здравствене неге 30. маја и 03. 
јуна Војводине одржао предавање  за групу од 22 студента. Предавање се односило на улогу 
Црвеног крста у несрећама, као и о начину личне припреме за одговор на несрећу. Студенти 
су поред информација како треба да се припреме и како да поступају пре несреће, за време 
несреће и након несреће добили информацију како да препознају и укажу мере прве 
помоћи код акутних и хроничних стања.  
 
Припреме за реализацију покрајинског такмичења у првој помоћи 
 

У склопу припрема за реализацију Покрајинског такмичења у области пружања прве 
помоћи и реалистичког приказивања повреда, стања и обољења, 21. маја одржана је II 
седница Комисије за прву помоћ Управног одбора Црвеног крста Војводине, на којој су 
чланови упознати са претходно реализованим активностима у овој области и активностима 
у склопу припреме за реализацију такмичења. 

У просторијама наставног центра Црвеног крста Војводине, одржан је састанак за 29 
судија, предавача – испитивача из 16 организација Црвеног крста, на којем су били упознати 
са основним информацијама неопходним за реализацију такмичења. Са циљем што боље 
припреме за улогу судије, реализоване су две радионице у којима су приказане оцењивачке 
листе и критеријуми који морају бити испуњени да бисмо имали адекватну процену знања 
чланова екипа прве помоћи и стандардизовани приступ и оцењивање судија. У Сремској 
Митровици je реализована једнодневна обука за 34 маркиранта који су учествовали на 
радним полигонима такмичења. 

Општинска, односно градска такмичења у области прве помоћи су реализована у 26 
организација Црвеног крста на територији АП Војводине. 
Учествовало је укупно 150 екипа прве помоћи, 97 у 
категорији подмлатка, 47 у категорији омладине и 6 екипа 
са најмлађим члановима Црвеног крста који су показали 
своје знање у области прве помоћи. У реализацији ових 
активности 7.699 волонтера је своје слободно време 
посветило  организацији Црвеног крста. 

У области реалистичког приказивања повреда, 
стања и обољења у 9 организација Црвеног крста, 27 екипа 
је приказало завидно знање у овој области са укупно 139 волонтера који су учествовали. 
 
Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи  
 

Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и РППСО је одржано 01. јуна 2019. 
године у Средњој прехрамбено – шумарско – техничкој школи у Сремској Митровици. Због 
неповољних временских услова и рекордних падавина у граду, у петак 31. маја донета је 
одлука да се промени локација реализације такмичења: из ужег центра града премештена 
је у средњу школу. 
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У изузетно тешким условима такмичило се 22 екипе у категорији Подмлатка, 18 
екипа у категорији Омладине и 9 екипа у категорији реалистичког приказа из 25 општина и 
градова са територије АП Војводине. У ревијалном делу, 5 екипа најмлађих волонтера 
организација Црвеног крста са укупно 45 чланова приказало је завидно знање у области 
пружања прве помоћи које су стекли у својим срединама, организацијама Црвеног крста: 
Врбас, Бачка Топола, Ковин, Шид и Сремска Митровица.  

Због неадекватних услова и 
оштећења на објекту школе, 
Организациони одбор је донео 
одлуку да се уместо предвиђених 6 
радних полигона у категорији 
Омладине постави 5, док је у 
категорији Подмлатка уместо 5 
реализовано је 4 радна полигона. Уз 
максимално залагање свих волонтера 
ангажованих у припреми такмичења, 
Организационог одбора и домаћина у 
Сремској Митровици створени су 
довољни услови за одржавање 
такмичења. 
 
 
 
У категорији РППСО остварени су следећи резултати: 
 
 

 1. Вршац 272 

2. Нови Сад 272 

3. Рума 238 

4. Ковин 230 

5. Панчево 230 

6. Сремска Митровица 223 

7. Суботица 215 

8. Сомбор 194 

9. Зрењанин 162 

 
 
У овој категорији 5 првопласираних екипа је стекло могућност учешћа на Државном 

такмичењу које је одржано у Београду, 21. септембра 2019. 
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На 5 радних полигона у категорији Омладине и 4 радна полигона у категорији 
Подмлатка постигнути су следећи резултати:  

 
Покрајинско такмичење су, својим присуством, подржали: Предраг Радовић, 

помоћник покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице, Томислав Јанковић, председник Скупштине 
града Сремска Митровица,  проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста 
Србије, Дејан Укропина, председник и др Даница Кокар Гуша потпредседник Црвеног крста 
Војводине. 
 
Светски дан прве помоћи  
 

Kao и претходних година, Светски дан прве помоћи обележен је друге суботе у 
септембру месецу. Под слоганом „Свако има право“, скренули смо пажњу на то да прва 

Број организација Црвеног крста које 
су учествовале на покрајинском 
такмичењу из прве помоћи и РППСО 

ПРВА ПОМОЋ РППСО УКУПНО 

25 9 34 

р.бр. ПОДМЛАДАК ОМЛАДИНА 

ОЦК бодова ОЦК  

1. Рума 1606 Сремска Митровица 2457 

2. Ковин 1574 Панчево 2416 

3. Зрењанин 1536 Нови Сад 2395 

4. Сремска Митровица 1532 Суботица 2380 

5. Сомбор 1525 Рума 2362 

6. Суботица 1515 Сомбор 2344 

7. Нови Сад 1504 Зрењанин 2275 

8. Апатин 1499 Бачка Паланка 2239 

9. Панчево 1483 Кикинда 2175 

10. Вршац 1473 Ковин 2161 

11. Оџаци 1414 Вршац 2136 

12. Бела Црква 1392 Инђија 2054 

13. Беочин 1366 Апатин 1988 

14. Врбас 1332 Бачка Топола 1895 

15. Кањижа 1302 Ириг 1891 

16. Стара Пазова 1274 Сента 1837 

17. Мали Иђош 1204 Шид 1785 

18. Шид 1168 Бела Црква 1784 

19. Кикинда 1155   

20. Бачка Топола 1145   

21. Инђија 1080   

22. Србобран 1055   
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помоћ треба да буде доступна свима, без обзира на расу, пол и узраст, на припадност било 
ком друштвеном слоју или групи.  У првој помоћи не сме бити дискриминације, не сме бити 
маргинализованих група, не сме бити невидљивих и заборављених категорија људи у 
друштву. Свако од нас може бити у прилици да му је потребна прва помоћ. У исто време 
свако од нас може да научи да пружи прву помоћ.  Нису  потребни ни чаробни штапић, ни 
супермоћи да бисте постали нечији херој. Потребни су само знање и одважност да га 
примените у тренутку када је потребно.  

Организације Црвеног крста у АП Војводини обележиле су овај датум различитим 
активностима и подсетиле своје суграђане на важност познавања основних мера прве 
помоћи. Реализоване су трибине, показне вежбе, уличне манифестације на којима су 
приказиване вештине прве помоћи и које су обухватиле велики број грађана, од оних 
најмлађих до старијих које су волонтери подсетили да прву помоћ могу да науче сви који 
желе. 
 
 
                     
 
 
 
 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Државно такмичење у првој помоћи 
 

У Ташмајданском парку је 21. септембра реализовано Државно такмичење у области 
пружања прве помоћи и реалистичком приказивању повреда, стања и обољења. Мото 
овогодишњег такмичења је био „Препознајте хероја у себи! Научите прву помоћ!“ са циљем 
да се скрене пажња на безбедност деце у саобраћају. Страдање деце у саобраћају један је 
од највећих изазова са којима се данас суочавају савремене стратегије безбедности 
саобраћаја. Нови концепти образовања, техничка и технолошка решења усмерена су ка 
томе да се деца што боље обуче и привикну на учешће у саобраћају и да се на тај начин 
смањи ризик од настанка повреда које могу имати тешке последице. 
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     Црвени крст Србије доприноси унапређењу 
безбедности саобраћаја кроз оспособљавање грађана да 
правилно поступе у случају незгоде и пруже прву помоћ. 
Обука деце и младих је приоритетан задатак. Улога 
породице у овом процесу је такође важна, јер поред 
усменог преношења важних информација које деца 
треба да упамте и усвоје, родитељи својим примером у 
значајној мери утичу на то како ће се деца понашати у 
животу, па тако и у саобраћају. Из тог разлога, активности 
које су се одвијале на овој манифестацији, биле су намењене целој породици, а садржаји 
прилагођени свим узрастима и различитим интересовањима.  

У категорији Омладине, у конкуренцији од 15 екипа, организације Црвеног крста 
Суботица, Нови Сад, Сремска Митровица и Панчево оствариле су пласман од 4 до 7 места. 

У категорији Подмлатка, у конкуренцији 15 екипа, Црвени крст Сремске Митровице 
је заузео одлично 3 место, Руме пето, Зрењанина 8, док је екипа прве помоћи Црвеног крста 
Ковин заузела 11 место.  

У категорији реалистичког приказа, у конкуренцији 12 екипа, тим Црвеног крста Руме 
је освојио 2 место, Нови Сад 6, а екипа Црвеног крста Ковин је остварила пласман на 8 месту. 
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ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 
 

Светски дан цивилне заштите    
 

 У склопу обележавања Светског дана цивилне 
заштите, 1. марта, и завршетка пројекта финансираног од 
стране UNDP-a по називом „Едукација лица смештених у 
прихватном центру за мигранте за одговор на несреће“, 
Црвени крст Сомбор је, у сарадњи са 1. Центром за обуку 
Војске Србије, 28. фебруара реализовао завршну вежбу у 
дворишту ОШ „Иво Лола Рибар“ са темом евакуације 
ученика из објекта захваћеног пожаром. Секретар 
Црвеног крста Војводине и координатор програма 

припреме и одговора на несрећу присуствовали су овом догађају, заједно са 
представницима UNDP, локалне самоуправе града Сомбора, припадницима 1. Центра за 
обуку Војске Србије, представницима Министарства унутрашњих послова – Сектора за 
ванредне ситуације  и другим гостима. Као резултат добре сарадње две установе, 
реализована је и обука прве помоћи за 55 припадника 1. центра за обуку Војске Србије. 

 

                Црвени крст Нови Сад је Светски дан цивилне 
заштите обележио реализацијом показне вежбе у 
гимназији „Лаза Костић“, заједно са Ватрогасно – 
спасилачком бригадом МУП–а Србије и Заводом за хитну 
медицинску помоћ. У оквиру вежбе исцениран је судар 
два возила и пожар у згради школе где су припадници 
Ватрогасно спасилачке бригаде приступили гашењу 
пожара и евакуисали повређене на безбедно место, а 
едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад, чланови 

екипе прве помоћи, збринули су повређене у саобраћајној незгоди и након указане прве 
помоћи предали их Хитној медицинској помоћи на даље збрињавање. Поред представника 
Сектора за ванредне ситуације МУП–а Републике Србије и града Новог Сада, показној вежби 
су присуствовали и представници Црвеног крста Војводине и бројни гости. 
                                                  

Светски дан цивилне заштите је обележила и организација Црвеног крста Зрењанин. 
Након предавања у војном комплексу „Силос“ организована је показна вежба 
„Организација и реализација гашења пожара на објектима обезбеђења“ на којој је 
приказано интегрисано деловање припадника Војске 
Србије, Ватрогасно спасилачког батаљона Зрењанин и 
Црвеног крста Зрењанин, који су приказали правилне 
технике пружања прве помоћи и евакуације. Чланови 
екипе прве помоћи Црвеног крста Зрењанин су приказали 
правилне технике пружања прве помоћи и евакуације 
повређенима у пожару. На основу потписаног споразума 
између Високе техничке школе струковних студија у 
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Зрењанину, смер кризни менаџмент, студентима ове установе је одржано предавање о 
активностим Црвеног крста у оквиру програма Деловање у несрећама. 

 
Санација последица поплава  
 

Национални тим Црвеног крста Србије за деловање у 
несрећама је упућен у Краљево да, у периоду од 7. до 9. јуна, 
појача капацитете Црвеног крста Краљево за одговор на 
последице обилних падавина које су проузроковале поплаве 3. 
јуна 2019. године на територији Краљева.  

У Краљеву је боравило 15 чланова Националног тима 
Црвеног крста Србије за деловање у несрећама, у чијем саставу 

су били представници Црвеног крста Сомбор, Енди Ваш и Александар Томашев, Црвеног 
крста Рума, Вања Билић и Црвеног крста Кикинда, Филип Смиљанић, који су вршили 
испумпавање воде и дезинфекцију дворишта и стамбених објеката и дворишта. Активности 
испумпавања воде реализоване су у сарадњи са ЈКП ''Водовод'' Краљево и Ватрогасно-
спасилачком јединицом, а активности дезинфекције у сарадњи са Заводом за јавно 
здравље Краљево. 

Укупни резултати које је Национални тим Црвеног крста Србије за деловање у несрећама 
постигао су: 

 дезинфекција 92 стамбена објекта од укупно 
9.305 м2, за ефективних 20 сати рада;  

 испумпавање 1.810.750 литара воде из 
поплављених објеката и подручја у 4 насеља, за 
12 сати ефективног рада. 

Ове активности Националног тима директно су 
допринеле да се у најкраћем могућем времену стекну 
услови за постављање сушилица у поплављена 
домаћинства и започне са поступком исушивања влажних зидова.    
      
Семинар „Развој способности за управљање у ванредним ситуацијама“ 
 

На позив Црвеног крста Србије, у периоду од 09. до 13. септембра координатор 
програма Припремe и одговорa на несрећу Црвеног крста Војводине учествовао је на 
петодневном семинару под називом „Disaster planing course – Developing national emergency 
management capability - Развој способности за управљањем у ванредним ситуацијама“ у 
организацији Управе за војно здравство – Министарства одбране Републике Србије у 
Београду. На обуци коју су реализовали инструктори са одбрамбеног института за 
медицинске операције DIMO, учествовали су представници институција које реагују у 
случају несреће и представљају значајне субјекте заштите и спасавања Републике Србије: 
представници Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова – Сектора за 
ванредне ситуације, Института за јавно здравље Србије, Црвеног крста Србије и Војске 
Србије.   
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Тренинг јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Војводине 
 

Црвени крст Војводине је од 13 до 
15. септембра 2019. године, у 
одмаралишту Црвеног крста Бачка 
Паланка у Багремари, одржао тренинг за 
25 чланова јединице Црвеног крста 
Војводине за деловање у несрећама, 
током којег су учесници имали прилику да 
се подсете и примене знања и вештине 
које су стицали током основних обука у 
овој области.  Већина чланова тима су завршили и обуке у оквиру Националних тимова, 
мобилно техничког и тима прве помоћи. Концепт семинара је био базиран на практичном 
раду који је подразумевао подизање шатора и организовање пријемног тријажног места, 
увежбавање комуникације ручним радио везама, правилна употреба, задуживање, 
складиштење и сервисирање техничке опреме (сушилице, пумпе за воду, агрегати) и 
пружање прве помоћи у случају несрећа са већим бројем повређених лица.  

Увежбаване су конкретне активности Црвеног крста Војводине које ће јединица за 
деловање у несрећама, у оквиру свог мандата реализовати  у случају несреће. Чланови 
јединице  су показали висок ниво обучености и спремности да реагују и буду подршка 
члановима тима за деловање у несрећама организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама на територији АП Војводине.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Вежба трагања и спасавања SAREX 38 -  19 
 

Током септембра месеца у организацији  
Директората цивилног ваздухопловства Републике 
Србије реализоване су две вежбе трагања за 
ваздухопловом и спасавање лица SAREX 38 - 19, на 
аеродрому „Никола Тесла“ и аеродрому Вршац са 
циљем да се стекне што бољи увид у припремљеност 
и техничку оспособљеност ангажованих учесника у 
систему за пружање услуга у цивилном 
ваздухопловству Републике Србије. На основу 
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потписаног споразума Црвеног крста Србије и Директората цивилног ваздухопловства у 
децембру 2018. године, обучени волонтери организације Црвеног крста су узели учешће у 
организовању и пружању прве помоћи и прве психолошке подршке на месту догађаја, 
трагању и спасавању  и пружању подршке у стављање у функцију потребне инфраструктуре 
за рад штаба операције у теренским условима. 

У оквиру реализације вежбе и генералне пробе на аеродрому „Никола Тесла“, 10. и 
17. септембра учествовало је 45 чланова Националног тима Црвеног крста Србије и 30 
маркираната који су помогли у реализацији симулације удеса ваздухоплова са непознатим 
објектом. На аеродрому Вршац, 12. и 18. септембра 16 чланова Националног тима, у оквиру 
којих и 5 чланова тима прве помоћи Црвеног крста Војводине, уз 12 маркираната из 
организација Црвеног крста Пландиште и Ковин успешно је реализовао активности по 
задатоj ситуацији на једној од укупно три тачке које су одржане на овој локацији.  
 
Oкружнo командно – симулационe  штабнe вежбe 
 
“Суботица 2019”  
 

У Суботици је од 17. до 19. септембра 2019. 
године одржана Oкружна командно – симулациона 
штабна вежба “Суботица 2019” чији је организатор 
био Сектор за ванредне ситуиације и Национални 
тренинг центар за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, уз подршку 
Организације за европску безбедност и сарадњу 
(ОЕБС) Мисије у Београду. Поред представника 
Сектора за ванредне ситуације и ОЕБС-а, учесници 
вежбе били су команданти и представници Окружног штаба за ванредне ситуације 
Севернобачког управног округа, команданти и представници општинских штабова за 
ванредне ситуације Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Као чланови штабова за 
ванредне ситуације, на вежби су учествовали и секретари и стручни сарадник за деловање 
у несрећама, организација Црвеног крста Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Вежби је 
присуствовао и активно учествовао стручни сарадник Црвеног крста Војводине, као 
представник Црвеног крста Србије. 

 
„Вршац 2019” 

 Министарство унутрашњих послова - Сектор 
за ванредне ситуације је, у сарадњи са Шведском 
агенцијом за непредвиђене ситуације (МSB) у оквиру 
RISE пројекта, организовао од 13. до 15. новембра 
2019. године у Вршцу Oкружну командно - 
симулациону штабну вежбу „Вршац 2019”.  

Поред представника Сектора за ванредне 
ситуације, учесници вежбе били су командант и 
представници Окружног штаба за ванредне ситуације 
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Јужнобанатског управног округа, команданти и представници Штаба за ванредне ситуације 
Града Вршца и општинских штабова за ванредне ситуације Алибунар, Бела Црква и 
Пландиште. Као чланови штабова за ванредне ситуације, на вежби су учествовали и 
секретар организације Црвеног крста Инђија и стручни сарадници за деловање у несрећама  
нивоу мреже Црвеног крста (Сомбор,Кикинда). Вежби је присуствовао и активно учествовао 
у оквиру Окружног штаба за ванредне ситуације, стручни сарадник Црвеног крста Војводине 
као представник Црвеног крста Србије - Војводине. 

 

Општи циљ ових вежби је био подизање капацитета општинских и окружних штабова 
за реаговање и руковођење у ванредним ситуацијама, као и отклањање последица 
акцидентне ситуације, елементарних непогода и природних катастрофа. Кроз симулационе 
вежбе  демонстрирано је прикупљање и размена информација у реалном времену, 
координација и увежбавање процедура за ефикаснији проток информација и повећање 
способности за брзо реаговање у условима потенцијалних претњи на општинском и 
окружном нивоу. Представници Црвеног крста су показали завидно функционисање и 
размену информација како на нивоу мреже Црвеног крста, тако и као чланови штабова за 
ванредне ситуације. 

 
 
Програм новчане и ваучер помоћи 
 

Црвени крст Србије је 26. и 27. новембра у Београду  представио Програм новчане и 
ваучер помоћи волонтерима и сарадницима из организација Црвеног крста у градовима и 
општинама који ће га користити на терену. Међународни Покрет Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца дефинише програм новчане и ваучер помоћи као трансфер новца или других 
инструмената, ваучера или купона, од стране хуманитарне организације ка корисницима. 
Овај програм је саставни део хуманитарног одговора на несрећу која укључује и 
традиционални облик пружања помоћи у виду хране, хигијене, воде. Овај вид помоћи се 
може користити, пре, током несреће и у периоду опоравка и представља само још један 
алат који организације Црвеног крста могу користити у одговору на несрећу.  
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Основна обука  
 

Последњег викенда у октобру месецу, у 
одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу, 
Црвени крст Војводине је реализовао основну обуку 
у оквиру програма Припрема и одговор на несрећу 
за нове чланове јединица за деловање у несрећама 
организација Црвеног крста на територији АП 
Војводине. Обуку је успешно завршило 24 полазника 
из организација Црвеног крста Ириг, Нови Бечеј, 
Панчево, Сремска Митровица, Ковин, Кикинда, 
Инђија, Вршац и Пландиште. Учесници су упознати 
са местом и улогом организације Црвеног крста у 
припреми и одговору на несрећу, капацитетима и улогом у заједничком одговору свих снага 
и субјеката који чине интегрисани систем заштите и спасавања наше земље у случају 
несреће.  Јединице за деловање у несрећама организација Црвеног крста у градовима и 
општинама на територији АП Војводине оснажиће локалну заједницу, повећати отпорност 
на несреће и ублажити последице. 
 
Сарадња са Факултетом техничких наука 
 

У складу са визијом Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца да инспирише, подстакне, олакша и увек промовише све форме хуманитарних 
активности националних друштава, уз превенцију и олакшавање људске патње, Црвени крст 
Војводине реализује дугогодишњу сарадњу са Факултетом техничких наука у оквиру које 
упознаје студенте са једним од циљева наше организације да олакша људску патњу и 
допринесе одржавању људског достојанства у несрећи.  

Црвени крст Војводине је 2. децембра одржао предавање за студенте прве године 
студијског програма „Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара“, у оквиру 
предмета Основе управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, упознао са 
основним принципима организације Црвеног крста, мандатом и сврхом програма 
Припреме и одговор на несрећу. Основни циљ овог програма је развијање капацитета 
организације да буде способна да спроводи мере смањивања ризика од несрећа, а када се 
несрећа деси да на ефикасан начин одговори на последице несреће и обезбеди доступност 
најразличитијих видова хуманитарне помоћи.  

 

Ублажавање ризика и последица од елементарних непогода 
(DRR – Disaster Risk Reduction) 

 
Управни одбор Црвеног крста Србије је на седници одржаној у јануару 2019. године 

усвојио програм под називом „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање 
капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода 
и других типова несреће – 2019. година“ који се реализује по основу члана 15. Закона о 
Црвeном крсту Србије. У периоду од 22. до 23. априла, уприличен је састанак за 
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организације које пројекту треба да се прикључе у школској 2019/2020 години. Са 
територије Војводине предложене су и изабране организације Црвеног крста Сремска 
Митровица и Нови Сад. Учесницима састанка је  представљен целокупан програм, као и 
начин реализације, евидентирања, извештавања и коришћења одговарајућих образаца за 
успешно вођење и реализацију предвиђених активности.  
 
Локалнa такмичењa 
 

Црвени крст Пландиште је 21. марта одржао локално 
такмичење и демонтрацију вештина и знања из програма 
Ублажавања ризика од елементарних непогода у Културном 
центру Пландиште. Радне тачке су биле подељене по 
темама, где су учесници  демонстрирали знање стечено 
током похађања радионица, подељених по тематским 
целинама (земљотрес, поплаве, евакуација, прва помоћ, 
безбедност на води, безбедност на леду). Координатор 
програма у Црвеном крсту Војводине је учествовао као 
испомоћ у реализацији радне тачке – безбедност на води. 
Учесници су показали добро знање и стечене вештине.  
 

Црвени крст Ковин је 10. маја организовао локално такмичење у оквиру програма 
"Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других опасности у локалним 
заједницама". На такмичењу је учествовало 6 екипа са по 6 чланова, које су чинили ученици 
3 основне школе из Ковина: ОШ "Јован Јовановић Змај", ОШ "Десанка Максимовић" и ОШ 
"Ђура Јакшић". Свака екипа је прошла 6 радних полигона, на којима су показали своју 
спретност и знање који су усвојили током претходно реализоване 22 радионице у школама. 
Деца су се такмичила у пуњењу џакова, бацању врећице за спашавање у води, правилном 
облачењу прслука за спашавање, правилном одвајању смећа у одговарајуће канте, мере 
превенције у случају земљотреса и осталом.  

 
 

СПАСАВАЊЕ НА ВОДИ 
 

Црвени крст Војводине је, као референтни центар за Спасилаштво на води, у 2019. 
години обучио укупно 89 полазника кроз реализацију седам обука и шест реобука за 
различита спасилачка звања.  

Од укупног броја обука за спортско звање Спасилац на води јуниор реализоване су 
две обуке на којима је обучено 4 млада спасиоца. За спортско звање Помоћни спасилац на 
води (приправник) реализоване су четири обуке које су са успехом завршила укупно 40 
полазника док је за звање Спасилац на води (сребро) реализована једна обука, коју је 
успешно завршило 5 полазника. Кроз шест годишњих провера своја спасилачка звања је 
потврдило 39 спасилаца са спортским звањем Помоћни спасилац на води (приправник) и 
два спасиоца са спортским звањем Спасилац на води (сребро). 
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Као и предходних година референтни центар за спасилаштво на води Црвени крст 
Војводине ове активности реализовао је у сарадњи са општинским организацијама Црвеног 
крста из Сремске Митровице, Сомбора, и Суботице као и Факултетом спорта и физичког 
васпитања Нови Сад, Спортским центром „Слана бара“ Нови Сад док су подршку у 
реализацији активности пружила агенција за физичко и техничко обезбеђење „Nintel Team“ 
из Сремске Митровице. 
 
Информативна радионица 

 
Црвени крст Војводине је на Градском такмичењу у пружању прве помоћи у 

Зрењанину за три екипе Подмлатка и седам екипа Омладине одржао информативну 
радионицу која се односила на безбедност на води и поред воде, као и на правила 
купалишта и поштовање безбедносних смерница како би се спречило повређивање.  
 
 
Вежба „Ибар 2019“ 
 

         Сектор за ванредне ситуације – Управе за 
ватрогасно спасилачке јединице, Национални 
тренинг центар и Одељење за ванредне 
ситуације у Краљеву су од 2. до 4. јула  
организовали традиционалну вежбу спасавања 
на води „Ибар 2019“, у клисури од подножја 
средњовековног утврђења Маглич до 
Матарушке бање.  
         По позиву Црвеног крста Србије, Црвени 
крст Војводине је упутио на вежбу два члана 
тима за спасавање и евакуацију из поплава. Циљ 
вежбе је био да се у реалним условима, уз 

поштовање свих мера безбедности и заштите, прикаже координисан рад свих структура 
система заштите и спасавања Републике Србије. Поред Сектора и његових структура и 
Црвеног крста Србије, на вежби су учествовали и Црвени крст Краљево,  Добровољно 
ватрогасно друштво и кајак клуб „Ибар“ из Краљева.  
 
Регата „Тиса нас спаја“ 

Друга инклузивна регата на Тиси за особе са 
инвалидитетом под називом „Тиса нас спаја“, 
реализована је 08. септембра, у организацији Удружења 
параплегичара Баната из Зрењанина и уз подршку Града 
Зрењанина. 
По позиву Крбавац Ненада, председника Удружења 
параплегичара Баната из Зрењанина, Референтни центар 
за спасилаштво на води Црвеног крста Војводине  је на 
ову манифестацију упутио четири спасиоца на води са 
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свом неопходном пратећом опремом, а са циљем да учесницима регате омогуће 
безбеднији и пријатнији боравак на води.  
Регата је кренула од излетишта код Арадца – жабаљског моста, узводно до Бабатова, и 
назад, у дужини од 15 километара а иста је завршена без инцидената. 
 

Обука у Газиводама 

У Едукативном центру Црвеног крста Косова и 
Метохије – Газиводе је од 4. до 10.  септембра 
одржана обука за помоћне спасиоце на води. 
Обуку су реализовали инструктор из Црвеног крста 
Брус и инструктор Црвеног крста Војводине. Обука 
је реализована на базену у Зубином потоку и на 
језеру Газиводе. Полазници су показали велико 
интересовање за стицање нових знања и вештина. 
Обуци је приступило 14 кандидата, од којих је 9 са 
успехом завиршило испит.  

 
Обезбеђивање пријемног испита 
 

У периоду 01. до 03. јула 2019.  је одржан пријемни испит за упис на Факултет 
физичког васпитања и спорта. Црвени крст Војводине је и ове године имао улогу да 
обезбеђује будуће студенте у  делу пријемног испита за проверу способности пливања и 
као прва помоћ на осталим спортовима и полигонинама. Тим Црвеног крста Војводине 
сачињавао је су  6 чланова, укључујући инструкторе прве помоћи, предаваче и здравствене 
раднике. Током пријемног имали смо 39 интервенција од којих је за једну позвана Служба 
хитне помоћи. 
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РАД СА ПОДМЛАТКОМ И ОМЛАДИНОМ 
 
Састанак са волонтерима  
 

Црвени крст Војводине је 18. јануара 2019. 
организовао састанак са волонтерима који 
студирају или раде у Новом Саду. Састанку је 
присуствовало укупно 22 волонтера из 
организације Црвеног крста Кикинда, Нови Сад, 
Пландиште, Бачка Паланка, Оџаци, Нова Црња, 
Мали Иђош, Сомбор, Ириг, Апатин, Рума, Суботица 
и  Кула. На састанку су волонтери имали прилику 
да се упознају са календаром активности Црвеног 
крста Војводине као и да се определе за 
активности у којима би желели да се ангажују. 
Такође, имали су могућност да изразе своје потребе за обукама које реализује Црвени крст 
Војводине. У складу са њиховим обавезама и временом направљен је план активности у 
којима ће се волонтери у будуће ангажовати. 
 

Промоција хуманих вредности 
 
Обука 
 

Црвени крст Војводине је у сарадњи са Црвеним 
крстом Србије реализовао обуку из програма 
„Промоција хуманих вредности“, у периоду од 2. до 
3. фебруара 2019. у „Багремари“ у Бачкој Паланци.  

Oбуци је присуствовало 24 волонтера из 
организација Црвеног крста Панчево, Инђија, Кула, 
Оџаци и Бачка Паланка. Реализатори обуке су били 
волонтери Црвеног крста Краљево и Мионица. 
Након обуке, волонтери ће у својим срединама 
организовати локалну обуку, представити програм 
школама и просветним радницима и реализовати 

14 радионица са ученицима 2. и 3. разреда основне школе до краја школске године. 
 
Састанак  
 

Црвени крст Србије организовао је 26. марта састанак са представницима 
организација Црвеног крста које реализују програм „Промоција хуманих вредности“. Циљ 
састанка је био презентовање активности организација Црвеног крста које су спроведене у 
периоду од септембра 2018. до данас. На састанку су присуствовали секретари/стручни 
сарадници и локални координатори програма који су презентовали ПХВ активности 
спроведене у школама и центрима за азил. Од војвођанских организација састанку су 
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присуствовали Црвени крст Шид, Нови Сад, Рума, Ковин и Кикинда. Том приликом су 
предочене и смернице за осмишљавање позоришних представа.  
 
Фестивал позоришних представа 
  

Црвени крст Србије је ове године, по шести пут, 
организовао Фестивал позоришних представа у 
оквиру програма „Промоција хуманих 
вредности“.  Суорганизатори Фестивала су били Црвени 
крст Ужице, Црвени крст Чукарица и Црвени крст Београд. 
Програм „Промоција хуманих вредности“ има за 
циљ смањење насиља међу младима кроз промовисање 
толеранције и поштовања различитости. Представе су 
осмишљене у складу са циљем и темама програма: 
толеранција, ненасилна комуникација, лични, групни и културални идентитет и поштовање 
различитости, превенција дискриминације и стигматизације, родна равноправност, дечја 
права и превенција насиља у електронским медијима. 

Први део Фестивала је био одржан 23. септембра, у Народном позоришту у Ужицу, 
на коме је учествовало 50 деце, ученика трећег и четвртог разреда основне школе из седам 
средина Шабац, Мионица, Краљево, Ивањица, Сјеница, Тутин и Ужице. Као наједукативније 
су препознате представе Црвеног крста Краљево, Мионица и Ивањица.  

Други део Фестивала је одржан 29. октобра у Београду, где је домаћин био Црвени 
крст Чукарица. Овај пут су свој таленат презентовала деца из седам организација Црвеног 
крста: Нови Сад, Ковин, Рума, Кикинда, Шид, Стари град и Вождовац. Као најбоље 
пласиране показале су се представе Црвеног крста Рума, Стари град и Вождовац. 
 
Акција „Безбедност деце у саобраћају“ 
 

 Организације Црвеног крста у Војводини током септембра 
месеца традиционално реализују акцију „Безбедност деце у 
саобраћају“ током које су, у сарадњи са партнерима (МУП-ом, 
школама, ауто кућама, медијима и др.) реализовали различите 
активности које су имале за циљ безбедно учешће деце у 
саобраћају. Ова акција промовише адекватно понашање свих 
учесника у саобраћају и тиме доприноси смањењу броја 
повређених и страдалих особа. Циљна група су ђаци нижих разреда 
основне школе, првенствено ученици првог разреда. 

 Ангажовање младих волонтера и стручних сарадника 
огледало се кроз организовање едукације у школама, помоћи деци 
при преласку пешачког прелаза испред школе, заустављање несавесних возача коју би деца 
„кажњавала“ (тако да поједу парче лимуна), а савесни возачи су били награђивани (нпр. 
јабуком), као и кроз реализацију игроликих активности путем којих деца најбоље уче 
правила понашања у саобраћају. Укупно 29 организација Црвеног крста у Војводини је 
реализовала ову акцију: Бач, Стара Пазова, Мали Иђош, Бела Црква, Бачка Паланка, 
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Панчево, Нова Црња, Сечањ, Суботица, Ковин, Пландиште, Вршац, Инђија, Ириг, Темерин, 
Кула, Врбас, Оџаци, Жабаљ, Сремска Митровица, Aпатин, Житиште, Бечеј, Бачка Топола, 
Сомбор, Сента, Кањижа, Нови Бечеј, Ковин, Кикинда  и Зрењанин. 

У 126 основних и 1 средњој школи реализована је укупно 171 активност за 7.048 ђака. 
Информативна предавања организована су и за децу у предшколским установама у Бачу и 
Сомбору приликом чега је информисано 149 деце. Црвени крст Сента се укључила у програм 
поводом празника града и са својим волонтерима организовала забавне полигоне на тему 
безбедности у саобраћају за 450 учесника. Путем медија, показних вежби у пружању прве 
помоћи и информативних штандова постављених на прометним улицама, скренута је 
пажња свим учесницима у саобраћају о важности поштовања мера безбедности и правила 
понашања.  
 
„Дечја недеља“ 
 

Организације Црвеног крста обележиле су 
Дечију недељу различитим активностима у 
периоду од 7. до 13. октобра под слоганом „Да 
право свако-дете ужива лако“. Дечија недеља 
обележава јубилеј, 30 година Конвенције 
Уједињених Нација о правима детета, 
најзначајнијег међународног документа у области 
људских права који се тиче детета, као и најшире 

прихваћеног правног инструмента за заштиту људских права.  
Ове године Дечју недељу обележило је 28 организација Црвеног крста у Војводини 

(Бач, Бечеј, Бела Црква, Чока, Кикинда, Ковин, Врбас, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Сента, 
Шид, Сомбор, Стара Пазова, Суботица, Сечањ, Вршац, Бачка Паланка, Кула, Рума,  Жабаљ, 
Житиште, Кањижа, Зрењанин, Инђије, Мали Иђош, Панчево и Темерин). Укупан број 
волонтера који су били ангажовани у Дечијој недељи је био 210 при чему је утрошено 382 
волонтерских сати. Укупан број деце која су била обухваћена активностима у Дечјој недељи 
је износио 4.440. 
 
 
 
„Буди и ти волонтер“ 

У периоду од 17. до 20. новембра је Црвени крст Војводине је организовао  семинар 
за 38 ученика средњих школа из Вршца. Под називом „Буди и ти волонтер Црвеног крста“. 
Семинар је одржан са циљем презентовања свих програмских 
активности Црвеног крста намењених младима. Кроз 
радионичарски рад, дискусионе групе и предавања, ученици 
су информисани о историјату Црвеног крста, раду са 
подмлатком и омладином, здравствено превентивним 
активностима, добровољном  давалаштву крви, спасилаштву 
на води, првој помоћи, припреми и одговору на несреће. 
Након семинара полазници су имали могућност да се 
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определе за програмске активности у које желе да се укључе и да на тај начин постану 
волонтери Црвеног крста Вршац. 

 
Летњи кампови за младе и школе подмлатка 

 
Црвени крст Ковин је, у сарадњи са Црвеним крстом 

Пландиште, као и са Црвеним крстом Котор Варош (Босна и 
Херцеговина), реализовао Летњу школу младих Црвеног 
крста „Хајдучица 2019“, у периоду од 12. до 18. августа 2019. 
године. 
Током трајања Летње школе, обухваћене су следеће теме:  
Дифузија Црвеног крста и основних принципа – историјат, 
Примењена дифузија – оперативна знања потребна 

волонтеру Црвеног крста, Смањење ризика од несрећа – ДРР програм, Прва помоћ, РППСО, 
Добровољно давалаштво крви,  Здрави стилови живота, Промоција хуманих вредности, 
Превенција трговине људима. 

Целокупну летњу школу реализовало је 10 реализатора, и то 6 из Црвеног крста 
Ковин, као и по два волонтера из Црвеног крста Пландиште и Црвеног крста Котор Варош. 
Укупан број полазника је био 46, од чега је 20 било из Ковина, 24 из Пландишта и 2 из Котор 
Вароши. 

Црвени крст Рума је ове године организовао Летњи 
камп за младе у периоду од 12. до 16. августа 2019. године. 
Камп је реализован на излетишту „Борковац“. На кампу је било 
присутно укупно 35 младих волонтера, од којих је било 7 
едукатора, инструктора и тренера који су преносили знање, 
искуства и вештине из следећих области: Ширење знања о 
Црвеном крсту и Основним принципима Међународног 
покрета Црвеног крста, Прва помоћ и реалистички приказ 
повреда, стања и оболења, Промоција хуманих вредности,  

Превенција трговине људима. 
 
Црвени крст Зрењанин је, у циљу перманентне едукације волонтера и 

континуираног занављања волонтерске базе, у периоду од 25. до 27. августа организовао 
Камп Подмлатка Црвеног крста на купалишту „Пескара“ у Мужљи за 12 полазника. 

У оквиру кампа учесницима је одржано  предавање 
на тему ,,Истраживање међународног хуманитарног права“ 
и Дифузије – ширења знања о Црвеном крсту. Презентоване 
су активности младих волонтера у Црвеном крсту 
Зрењанин, реализована су предавања и радионице на тему 
Промоција хуманих вредности, Прва помоћ и РППОС, 
Здрава исхрана и Безбедније школе, отпорније заједнице 
(DRR). 
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Црвени крст Кањижа је организовао Летњи камп за 60 учесника 
у периоду од 29. јула до 02. августа, у Поречанском центру 
Кањижа. Полазници су имали прилику слушају предавања и 
учествују на радионицама из Спасилаштва на води, Прве 
помоћи, Здравих стилова живота, Борбе против трговине 
људима, Мотивације ДДК,  Припреме и реаговање на несрећу, 
Социјално укључивање старих и Дифузију.  

 
Црвени крст Суботица је организовао Међународни камп 
волонтера у периоду од 20. до 25. августа 2019. године на 
салашу „Есперанса“. У кампу је учествовало укупно 48 волонтера 
из Бања Луке, Подгорице, Охрида, Крагујевца, Ниша, Новог 
Сада, Сомбора и Суботице. Теме кампа биле су Прва помоћ и 
РППОС, а уз њих обрађене су и теме из области Превенције 
насилничког понашања као и организовања младих у Црвеном 
крсту. 

 
Црвени крст Мали Иђош је 26. августа 2019. године организовао 
летњу школу подмлатка на салашу „Катаи“ за 26 учесника узраста 
од 13 до 15 година. Укупно 14 реализатора је држало предавања 
и радионице из Прве помоћи, Борбе против трговине људима, 
Здравих стилова живота, Програма заштитe животне средине, 
Дифузије и Безбедности деце у саобраћају.  
  

 
Црвени крст Врбас је у периоду од 21. и 22. августа 2019. 
организовао Летњи камп за 52 ученика петог разреда основне 
школе, у циљу мотивације деце за укључивање у Подмладак 
Црвеног крста. Укупно 4 реализатора је држало радионице из 
Дифузије, Прве помоћи, Промоције хуманих вредности, Борбе 
против трговине људима као и креативне радионице чији су 
корисници били омладина са сметњама у развоју. 

 
Црвени крст Кикинда је организовао Летњу школу хуманости за 
6 полазника који су у току школске 2018/2019 године прошли 
целокупан програм ПХВ-а. Летња школа Подмлатка је 
реализована у просторијама Црвеног крста Кикинда у периоду од 
2. до 30. августа.Током реализације летње школице полазници су 
имали прилику да се едукују као и да стекну нове вештине из 
области: Дифузије, Борбе против трговине људима, Прве помоћи 
и РППОС-а, ДРР-а и Промоције хуманих вредности. Укупан број 

реализатора био је 5 који су  организовали  и драмску секцију у циљу припремања 
позоришне представе у оквиру ПХВ програма. 
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Црвени крст Инђија је  од 22. до 27. јула  у својим 
просторијама организовао Летњу школу подмлатка за 
укупно 17 полазника. Током 6 дана Летње школе полазници 
су на интерактивни начин кроз предавања и радионице, 
упознати  са активностима Црвеног крста: Дифузијом и 
Међународним хуманитарним правом, основама пружања 
прве помоћи, безбедности деце у саобраћају, ДДК, 
Промоцијом хуманих вредности и Борбом против трговине 
људима. Поред ових активности, за полазнике је била 

организована и ликовна и еколошка радионица на тему рециклаже. У реализацију Летње 
школе укупно је било укључено 17 волонтера, који су се смењивали у односу на предвиђену 
дневну сатницу активности. 
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ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Недеља Црвеног крста 
 

Светски дан Црвеног крста 8. мај и „Недеља Црвеног крста“ (8. – 15. мај) су ове године  
обележени темом “Љубав” коју је определила Међународна федерација друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца, а коришћен је једноставан позив на акцију: „ Реците нам зашто 
волите Црвени крст?“. Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца сваке 
године подржава милионе људи широм света - у време сукоба, природних катастрофа и 
криза. Ослањајући се на више од 150 година постојања и хуманитарне акције, Међународни 
покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца је посвећен пружању одговарајућих и 
правовремених хуманитарних програма угроженим појединцима и заједницама. 

Црвени крст у Републици Србији својим различитим хуманитарним програмима  је у 

2018. години стигао до 1,5 милион људи, јачајући заједнице кроз: социјалне и здравствене 

програме, припрему и одговор на несреће, мотивисање грађана да добровољно дају крв, 

програм бриге о старијима, рад са маргинализованим групама, програм народних кухиња, 

рад са младима.  Организација Црвеног крста је при томе вођена својим хуманитарним 

вредностима и Основним принципима, трудећи се да кроз своје програме гради заједнице 

које укључују све грађане, јачањем њихове свести и подизањем нивоа знања на исти начин.  

Међународни дан и „Недељу Црвеног крста“ обележиле су све организације 
Црвеног крста у Војводини. Комплетан извештај о активностима у војвођанским 
организацијама Црвеног крста је достављен Црвеном крсту Србије. 
 

Активности Секретаријата Црвеног крста Војводине  
 
Пакети за новорођене бебе  
 

               Црвени крст Војводине је и ове 
године обезбедио средства за набавку 
пакета за бебе рођене током Недеље 
Црвеног крста. Обезбеђени су артикли 
(штепани беби јорган, јастук,  штепана 
оградица за кревет, пешкир, бенкица и 
чарапе) за 600 пакета, који су 
дистрибуирани у организације Црвеног 
крста у 12 градова и општина који имају 
породилишта. Средстава су обезбеђена од 
Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност 
полова. 
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Raid Cross 
 

Црвени крст Војводине је 11. маја, у 
оквиру обележавања Недеље Црвеног 
крста, организовао традиционалну 
активност „Raid Cross“ на простору 
Одмаралишта Црвеног крста Бачка 
Паланка у Багремари. У активности је 
учествовао 41 волонтер 
средњошколског узраста из 21 
организације Црвеног крста са 
територије Војводине (Апатин, Бачка 
Паланка, Инђија, Нови Сад, Оџаци, 
Сомбор, Стара Пазова, Сремска 
Митровица, Врбас, Зрењанин, 

Суботица, Кањижа, Ковин, Рума, Сента, Шид, Мали Иђош, Панчево, Нови Бечеј, Вршац, 
Темерин), као и 15 реализатора активности. Волонтери су имали прилику да из улога 
затвореника, цивила, војника и хуманитарних радника сагледају тешкоће током оружаних 
сукоба и да одреагују у складу са међународним хуманитарним правом. Поред осталих, 
активност су испратили и стручни сарадници Црвеног крста Србије. Активност је реализована 
уз помоћ „airsoft“ тимова „Ноћна стража“ из Темерина и  "Омега" из Новог Сада који су 
пружили део техничке подршке. Реализације је била успешна, уз велику и несебичну помоћ 
волонтера из организација Црвеног крста Рума, Нови Сад, Апатин, Ириг, Оџаци, Суботица, 
Бачка Паланка и Вршац. 
 
 
 

 OЦК Бр.пакета 

1. Бачка Топола 15 

2. Кикинда 30 

3. Нови Сад 180 

4. Панчево 50 

5. Рума 15 

6. Сента 25 

7. Сомбор 50 

8. Сремска Митровица 40 

9. Суботица 60 

10. Врбас 25 

11. Вршац 50 

12. Зрењанин 60 

 Укупно                                                   600 
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Пријем за волонтере у Влади АП Војводине 
 

Поводом обележавања Недеље Црвеног крста, која се ове године обележавала под 
слоганом „Љубав“, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, уприличио је 13. маја  
пријем за волонтере и секретаре организација Црвеног крста у АП Војводини. Пријему су 
присуствовали секретари и по 4 волонтера из свих 45 организација Црвеног крста у 
Војводини, као и секретар и стручна служба Црвеног крста Војводине. 

Председник Мировић је истакао да организација Црвеног крста и људи који је чине 
заслужују, не само поштовање, него и дивљење. 

 „Поносан сам што сам домаћин овим сјајним људима великог срца и огромне енергије 
из целе АП Војводине. У Недељи Црвеног крста показали смо да међу нама живе људи који 
су заслужили да се о њима говори. Покрајинска влада наставиће да помаже рад Црвеног 
крста Војводине, јер је то наша обавеза према вашој узвишеној мисији“ - рекао је председник 
Мировић. 

Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине је у свом обраћању нагласио да је 
Црвени крст препознат од стране државе. Црвени крст Војводине је посебно захвалан 
Покрајинској влади на сарадњи која је 
интензивна и која се шири, јер без те подршке 
програми и активности Црвеног крста Војводине 
и рад 17.000 волонтера не би био могућ. 

Ивана Марјановић, волонтер Црвеног крста 
Сомбор се обратила у име волонтера и истакла да 
пријем у Покрајинској влади за волонтере 
представља велику част и признање за 
досадашњи рад, али и мотивацију за будуће 
ангажовање. 
 
Манифестација на СПЕНС-у 
 

У оквиру Недеље Црвеног крста, а поводом обележавања 15. маја 
међународног дана безбедности на води Црвени крст Војводине je 
као Референтни центар за спасилаштво на води, у сарадњи са 
Факултетом за спорт и физичко васпитање из Новог Сада и уз 
подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Црвеног 
крста Србије, организовао манифестацију са циљем да подсети 
грађане Новог Сада на важност и значај поштовања правила на 
купалиштима у циљу повећања безбедности боравка поред воде и у 
води. Активност је окупила спасиоце на води из Црвеног крста Стари 
град, Сремска Митровица, Суботица, Бела Црква и Нови Сад. 
Активност су подржали и волонтери Црвеног крста Зрењанин и Ковин 

који су представили програм Црвеног крста Србије – Ублажавање ризика и последица од 
елементарних непогода (DRR). Сегмент Прве помоћи су представили  волонтери Црвеног 
крста Суботица и Нови Сад, док су програме Борба против трговине људима и Промоција 
хуманих вредности представили волонтери Црвеног крста Нови Сад. Поред организација 
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Црвеног крста манифестацији су присуствовали, и на тај начин  подржали, значајни партнери 
у промовисању безбедности на води: СПЕНС, Сајмиште, Слана бара, Штранд, Спортски 
центар „Језеро“ из Кикинде и Нинтел из Сремске Митровице. Медијски спонзор 
манифестације је био је радио АС фм, а фабрика воде „Минаква“ је донацијом подржала ову 
активност. 

 
Meђународни дан волонтера 

 
Организацији Црвеног крста је, као највећој 

и најстаријој волонтерској организацији у земљи, 
познато из сопственог искуства да су волонтери 
незаменљив ресурс сваког друштва које тежи 
развоју, као и да је њихов допринос друшву 
немерљив. Волонтирање у оквиру организације 
Црвеног крста представља поклањање времена, 
вештина, знања и енергије за добробит људи у 
заједници. Волонтирање решава проблеме које 
друштво не може да реши другим реурсима, 
подстиче солидарност и равноправност код свих 
чланова друштвене заједнице, штити угрожене и рањиве групе и остварује своју улогу у  
јачању кохезије заједница и друштва. 

Међународни дан волонтера, 5 децембар, је ове године обележен под слоганом 
„Волонтери за будућност у коју су сви укључени'', па је посебна пажња поклоњена 
волонтерима који су ангажовани и делују у својим локалним заједницама. Управо је њихов 
допринос оно што те заједнице чини отпорнијим на ризике, као што су природне 
катастрофе, економске и политичке кризе. Такође, циљ кампање је био да се скрене пажња 
на то да готово 60% волонтера широм света чине припадници маргинализованих група и 
жене. Волонтери раде на унапређењу своје заједнице и истовремено кроз рад, бригу и 
учење мењају своје животе и животе својих суграђана. 

Поводом обележавања Међународног дана волонтера, Црвени крст Војводине је 3. 
децембра, у Дому војске у Новом Саду, уприличио пријем за 72 волонтера са секретарима 
и председницима  из организација Црвеног крста са територије Војводине како би исказао 
захвалност свима онима који на несебичан начин поклањају своје време организацијама 
Црвеног крста и доприносе реализацијама програмских активности. Након поздравне речи 
и захвалности председника Црвеног крста Војводине волонтерима је уприличен је коктел и  
посета музеју Војводине где су могли да се упознају са историјским знаменитостима и виде 
сталну поставку музеја Војводине.  

Организације Црвеног крста у Војводини су Међународни дан волонтера обележиле 
организовањем свечаности за волонтере и активностима, чији је циљ био промовисање 
значаја влонтерског рада у програмима и активностима организације Црвеног крста. 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
Посета Тима за цивилно војну сарадњу 
Сједињених Америчких Држава 
 

У периоду од 02. до 05. априла 2019. године 
Тим за цивилно војну сарадњу Сједињених 
Америчких Држава је обишао организације Црвеног 
крста Суботица, Сомбор, Кикинда и Шид. У Тиму су 
били потпуковник Борис Гершман, ваздухопловни 
аташе при Амбасади САД у Београду, који је био 
присутан само у Суботици, наредник прве класе 
Кори Клаибер, водници Алберт Никдао и Мередит 
Кол, припадници цивилно војне подршке при Амбасади САД у Сарајеву. Циљ посете је био 
обилазак градова и општина у којима су Амбасада САД и USAID подржали реализацију 
појединих пројеката у претходном периоду. Поред тога, изражена је жеља да тим обиђе и 
организације Црвеног крста у наведеним градовима и општинама, да се упозна са 
програмима и активностима, условима у којима раде, као и са могућношћу евентуалне 
подршке. Том приликом су представљени традиционални програми и активности које 
реализује организација Црвеног крста у Србији, активности са мигрантском популацијом, 
као и програми који су креирани у односу на потребе локалних заједница. Чланови Тима су 
обишли просторије за рад, народне кухиње и камп Црвеног крста Сомбор у Бачком 
Моноштору. 

У односу на исказану спремност Тима за изналажењем могућности за пружање 
подршке, организације Црвеног крста Суботица, Сомбор, Кикинда и Шид су изразиле 
потребу за возилима, опремом за деловање у несрећама, материјалима за реализацију 
програма, као и за изградњом монтажног објекта за реализацију програма са децом са 
сметњама у развоју. 

Потребно је истаћи да су чланови Тима исказали задовољство обимом и врстама 
активности које су им презентоване у организацијама Црвеног крста које су посетили. 
Посебно су били изненађени подацима о старости опреме која се користи у народним 
кухињама и возилима и констатовали су да организације Црвеног крста изузетно брину о 
опреми коју имају, како би она што дуже била у функцији.  

У договору са Црвеним крстом Србије, свим разговорима је присуствовао стручни 
сарадник Црвеног крста Војводине, задужен за послове међународне сарадње. 
 
Посета Црвеном крсту Горња Аустрија 
 

На позив Црвеног крста Горње Аустрије у Линцу је 8. и 9. маја 2019. године боравила 
делегација коју су чинили мр сци. Сињка Сомер, потпредседник Црвеног крста Србије, Дејан 
Укропина, председник Црвеног крста Војводине и Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног 
крста Војводине. Повод је била свечаност коју је Црвени крст Горње Аустрије уприличио 
поводом обележавања Светског дана Црвеног крста.  
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          Другог дана је делегација  посетила Центар за крв 
при Црвеном крсту Горња Аустрија, где су имали 
прилику да се упознају са начином рада ове установе. 
Након тога је у Секретаријату Црвеног крста Горње 
Аустрије одржан састанак на коме су присуствовали др 
Валтер Ајхингер, председник, Ерих Ханешлегер, 
директор и Томас Мерцингер, заменик директора са 
сарадницима. Чланови делегације су се захвалили на 
сарадњи и подршци коју Црвени крст Горње Аустрије, 
већ шеснаест година, пружа Црвеном крсту Војводине. Као знак захвалности, домаћинима 
је уручен кратак филм на коме је забележена досадашња подршка. 

С обзиром да је  Црвени крст Горње Аустрије изразио спремност да и даље пружа 
подршку Црвеном крсту Војводине, на састанку се разговарало о будућим пројектима. 
 
Црвени крст Жупаније Чонград 
 

У посети Црвеном крсту Војводине је 5. септембра боравила Кристина Шашвари, 
директор Црвеног крста Жупаније Чонград. Повод за посету су били иницијални разговори 
о успостављању програмске сарадње између две организације Црвеног крста, као и о 
могућностима подношења заједничких пројекта ЕУ у оквиру прекограничне сарадње. 
 
Посета делегације Црвеног крста Горња Аустрија 
 

У периоду од 24. до 26. новембра 2019. године у редовној посети Црвеном крсту 
Војводине је боравила делегација Црвеног крста Горње Аустрије на челу са председником 
др Валтером Ајхингером. Поред председника у делегацији су били др Гинтер Мајер, 
потпредседник, Ерих Ханешлегер, директор и Франц Шилер, сарадник у Служби за 
деловање у несрећама.  
 Због радова на адаптацији пословних просторија Црвеног крста Војводине, 
делегација је боравила у Вршцу. Током посете делегација је обишла Црвени крст Ковин, где 
је имала прилику да се упозна са активностима ове организације. Такође, уприличена је 
посета Црвеном крсту Пландиште, где је у току изградња магацинског простора који 
организација није имала, а чија изградња је подржана од стране локалне самоуправе и 
Црвеног крста Горња Аустрија.  

Последњег дана посете су, у Одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу, 
уприличени разговори о даљој сарадњи. Том 
приликом је и потписан Споразум о финансијској 
подршци Црвеног крста Горња Аустрија за адаптацију 
простора у сутерену зграде Црвеног крста Војводине 
који се користи као центар за едукације, као и за 
имплементацију пројекта Међугенерацијска 
подршка – за сва животна доба, који ће Црвени крст 
Војводине реализовати током две године. 
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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. 

 „Wеb“ страница Црвеног крста Војводине и Facebook 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 2019. године 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 извештаје о активностима у 2018. 
години дефинисаних у договору са Републичким Министарством здравља, обезбеђено је 
несметано попуњавање и прикупљање извештаја о активностима за првих 6 месеци, 
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. 

Организацијама Црвеног крста у Војводини је била потребна стручна помоћ око 
припреме и коришћења портала за предавање завршних рачуна, помоћ око коришћења 
квалификованих електронских сертификата, портала за јавне набавке, коришћења 
електронских сервиса Е-порези и „Croso“, апликације за планирање и извештавање везано 
за јавне набавке, и електронском пореском сервису локалне самоуправе (ЕПИА), 
подешавања телефона за коришћење службене е-маил адресе. Решен је проблем са 
приступом на рачунаре у организацијама Црвеног крста  због различитих верзија 
TeamViewer апликације.  

 У току марта ИТ центар је организовао обуку кадрова из организација за унос 
месечног извештаја за правдање средстава Републичког министарства здравља. После 
обуке број организација које достављају папирни извештај свео се на свега 11. Месечно, 
обезбеђено је редовно извештавање у вези утрошка средстава добијених од Републичког 
министарства здравља.  

У току јуна интернет провајдер СББ је направио измену јавне статичке ИП адресе коју 
користи Црвени крст Војводине. Измена ИП адресе утицала је на систем размене података. 



84 
 

Да би се размена поново успоставила било је потребно физички унети нову ИП адресу на 
сваки сервер у организацијама Црвеног крста. Размена података била је заустављена два 
дана што је имало минималан утицај на рад организација. 

ИТ центар је пружао техничку подршку како би осигурао свакодневно редовну 
размену података кроз пословно-финансијски систем. 

Правилном функционисању система допринела је интензивна комуникација са 
вишим и нижим нивоима организовања.  
 

ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР 
 

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 кухиње Црвеног крста, пакета хране и хигијене за општине II, III и  IV 
степена неразвијености.  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ДИСТРИБУЦИЈИ I-XII 2019.  

Организациона јединица исказано у УЛАЗ ДИСТРИБУЦИЈА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

КГ 
         

402,138.00             392,773.00  

ВРЕДНОСТ 
     

40,048,072.00         38,597,779.00  

ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

КГ 
           

19,581.00                   165.00  

ВРЕДНОСТ 
     

19,771,441.00             200,363.00  

УКУПНО (организационе јединице): 

КГ        421,719.00           392,938.00  

ВРЕДНОСТ   59,819,513.00      38,798,142.00  
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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 2019. 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 (средства Владе АП Војводине), из средстава остварених по 
Закону о играма на срећу и из наменски обезбеђених донација 
  


