
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

2022



Предлог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ 
У 2022. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, Јануар 2023. 



Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2022. годину 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   „Појединачно, ми представљамо једну кап.  

Заједно, ми представљамо океан.“ 
                                                                                            Риносуке Саторо  
 
 
Брига о људима у заједници, одговорност и стручност, као обавеза према 
корисницима програма Црвеног крста, према донаторима и друштвеној заједници, 
били су основ планирања и реализације свих активности представљених у 
Извештају о раду за 2022. годину. 
 
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 у програмски рад организација Црвеног крста у градовима и општинама у АП 
Војводини. 
 
Захваљујемо се свима који су били у прилици да разумеју, подрже и допринесу 
укупном раду наше организације. 
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Извештај о раду Црвеног крста Војводине у 2022. години бележи реализацију 
програмских активности и других послова и задатака утврђених Планом рада и 
дефинисаних календаром активности Националног друштва и Међународног покрета 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а који су у складу са: Законом о Црвеном крсту 
Србије, Законом о ванредним ситуацијама и цивилној заштити, Законом о 
трансфузијској медицини, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о јавном 
здрављу, Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Статутом Црвеног крста 
Србије и Црвеног крста Војводине, Планом акције Црвеног крста Војводине за период 
2018 – 2022. година и националним стратегијама, које се односе се на делатности блиске 
организацији Црвеног крста.  

Почетак године је обележио Сукоб у Украјини, који је започео 24. фебруара и који 
је изазвао велике покрете становништва, нарочито жена, деце и старијих, који су у стању 
хуманитарне потребе. Мисија, Основни принципи и документа усвојена на статутарним 
састанцима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а која се 
односе миграције становништва изазване сукобима, налагала су нашој Организацији да 
води рачуна о потребама угрожених као основном критеријуму за непосредну акцију.  С 
обзиром да су избегла лица гравитирала према државама у непосредном окружењу и 
према земљама Западне Европе, војвођанским организацијама Црвеног крста се 
пријавио мањи број избеглих лица која су се сместила углавном код рођака и пријатеља.  

У складу са Статутом, Црвени крст Војводине је стручно и оперативно 
координирао рад 45 организација Црвеног крста у Војводини и успешно реализовао 
јавна овлашћења поверена Црвеном крсту.  

Црвени крст Војводине је предузимао активности на решавању питања 
функционисања и финансијске стабилности организације Црвеног крста, кроз 
поштовање и примену Закона о Црвеном крсту Србије и других закона који регулишу 
рад Црвеног крста у сарадњи са Црвеним крстом Србије, организацијама Црвеног крста 
и локалним самоуправама. 

Спроводећи своју Мисију и руководећи се Основним принципима, Црвени крст 
Војводине је правио приоритете а приоритетан је, свакако, био и остао програм 
директног ублажавања сиромаштва. Потребе социјално угроженог становништва, а 
посебно деце и старијих лица за хуманитарним збрињавањем, условљавале су Црвени 
крст Војводине да трага за различитим видовима донација како би се очували постојећи 
програми, али и да прошири програме социјално хуманитарног карактера.  

Црвени крст Војводине је настојао да, поред сталног ангажовање на социјалним 
програмима, један од приоритета  буду програми заштите здравља и живота људи у 
заједници, посебно се усмеравајући на младу популацију, али и на осетљиве категорије 
као што су старији, болесни и лица са инвалидитетом.  

У свим областима рада, Црвени крст Војводине је едуковао, окупљао и ангажовао 
волонтере који су дали изузетно значајан допринос акцијама, активностима и 
резултатима рада који су постигнути на свим нивоима организованости Црвеног крста 
Војводине. 

Црвени крст Војводине и организације Црвеног крста у градовима и општинама 
у Војводини реализовали су, по приоритетима,  бројне активности у складу са потребама 
корисника у својим срединама и у сарадњи са органима територијалне аутономије и 
јединицама локалних самоуправа и поред тога што расположива средства у 
организацијама Црвеног крста нису била у складу са  потребама.  
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Поред извештаја о раду и функционисању органа и комисија Црвеног крста 
Војводине, у овај Извештај су уткани и резултати рада организација Црвеног крста у 
Војводини, који су реализовани у оквиру заједничких и координираних програмских 
делатности.  

Потребно је истаћи да су организације Црвеног крста у АП Војводини 
реализовале и бројне активности које нису садржане у овом Извештају, а које су 
резултат утврђених потреба локалне заједнице, као и организационих могућности да се 
те потребе у организацији Црвеног крста препознају и да се на њих одговори. 

 
Црвени крст Војводине је реализовао планиране активности кроз следеће 

области: 
 

• Организација и развој 

• Дифузија Основних принципа Црвеног крста и Међународног хуманитарног права 

• Служба тражења 

• Програм – борба против трговине људима 

• Социјална делатност 

• Здравствено превентивна делатност 

• Добровољно давалаштво крви 

• Прва помоћ и РППСО 

• Програм припрема за деловање у несрећама и одговор на несрећу 

• Спасилаштво на води 

• Рад са подмлатком и омладином 

• Промоција хуманих вредности 

• Традиционалне активности 

• Међународна сарадња и сарадња са међународним хуманитарним 
организацијама 

• Информативно пропагандни рад 

• Рад Дистрибутивног центра 
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Од активности које су реализовале организације Црвеног крста у Војводини у 
2022. години наводимо следеће: 

 

• У области добровољног давалаштва крви, на 1.057 акција jе прикупљено 
54.381 јединица крви. На припреми и реализацији акција било је ангажовано 
укупно 1.106 волонтера са 22.330 сати волонтерског ангажовања.  

• За реализацију здравствено превентивних програма и активности 665 
волонтера је утрошило укупно 6.716 волонтерских сати. На тему здравих 
стилова живота кроз едукације је обухваћено 8.277 деце и младих на 335 
радионица/предавања у основним и средњим школама, а о превенцији 
болести зависности едуковано је 6.445 деце и младих и одржана су 52 
предавања за родитеље.  

• У организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у активностима у 
области прве помоћи jе било ангажовано укупно 798 волонтера са 21.294 сати 
ангажовања. Током 369 предавања/радионица/трибина информисано је 
7.487 особа о значају и основама прве помоћи.  

• У оквиру Програма припреме за деловање у несрећама 155 волонтера је 
учествовало на 14 вежби које су организовали други субјекти заштите и 
спасавања, док су организације Црвеног крста у градовима и општинама 
организовале укупно 13 вежби на којима је било ангажовано 343 волонтера. 
Превентивним активностима на смањивању ризика од несрећа било је 
обухваћено 11.094 особе. Организације Црвеног крста у градовима и 
општинама су у својим локалним срединама дистрибуирале укупно 12.406 кг 
хуманитарне помоћи, којом је помогнуте 1.708 породица погођене несрећом.  
На програму је било ангажовано укупно 306 волонтера, са 8.229 сати 
волонтерског рада. 

• У протеклој години jе 183.983 грађана било обухваћено превентивним и 
едукативним предавањима и активностима у области безбедности на 
купалиштима. 

• Током 2022. године војвођанске организације Црвеног крста су дистрибуирале 
социјално најугроженијим грађанима 1.903.755,86 кг хуманитарне помоћи 
којом је било обухваћено 30.509 породица и 81.842 појединца. 

• Програм народне кухиње је реализован у 24 организације Црвеног крста у 
градовима и општинама, у којима је обухваћено 9.122 социјално 
најугроженија грађана, од којих је 2.559 деце до 18 година и 1.739 старијих од 
65 година. Током године укупно је припремљено 1.617.072 оброка који су 
били подељени на 139 дистрибутивних пунктова. У 262 домаћинства се храна 
достављала на кућну адресу, а дистрибуирано је и 57.343 ланч пакета.  

• У оквиру Програма бриге о деци из социјално угрожених породица, на 
одмору и опоравку је боравило укупно 1.324 социјално угрожене деце. 

• Програм бриге старијима је реализован у 22 организације Црвеног крста, а 
број корисника у разним видовима овог Програма је био  2.154 старијих.  

• Програм Промоција хуманих вредности је реализовало 24 организације 
Црвеног крста у сарадњи са основним школама и предшколским установама, 
а обухваћено је 2.911 ученика и 378 деце предшколског узраста.  
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• Организације Црвеног крста у градовима и општинама су својим активностима 
Дифузије обухватиле преко 17.000 ученика и студената и припадника других 
циљних група.  

• У периоду од 8. до 15. маја обележена је „Недеља Црвеног крста“ у 43 
организације Црвеног крста на територији АП Војводине.  

• Међународни дан волонтера обележило је 39 организација Црвеног крста.  
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ  

 
Послови организације рада Црвеног крста Војводине у 2022. 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, прикупљањем и обрадом 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 Статутом утврђеној координацији изборних активности, у  
пружању континуиране помоћи у припреми, реализацији и праћењу изборне 
процедуре у 45 организација Црвеног крста у Покрајини (како кроз 
документацију, тако и кроз присуство седницама Управног одбора и Изборним 
скупштинама). 

• Био ангажован на решавању организационих 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; 

• 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. Црвени крст Војводине такође је пружао стручну помоћ 
организацијама у изради документације   које је неопходна у односу на Закон о 
јавним набавкама, као  и у самој реализацији Плана јавних набавки; 
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• Из средстава Фонда за помоћ и развој и наменским донацијама настојао да 
допринесе јачању оперативних и техничких капацитета организација у функцији 
реализације програма, кухиња Црвеног крста, програма обуке у пружању прве 
помоћи, програма припреме за деловање у несрећама и другим програмским 
активностима;  

• У сарадњи са Покрајинским робним резервама, а по Одлукама Владе АП 
Војводине, обезбеђено је укупно 27.170 пакета хране и хигијене за кориснике 
народних кухиња, за социјално угрожене грађане у општинама III и IV степена 
сиромаштва и општинама које не добијају такав вид помоћи ни по једном основу, 
као и 1.000 пакета хране и хигијене за потребе интервентне помоћи. 

• Био ангажован на обезбеђивању и реализацији донација. 
 

Сарадња и комуникација са спољним партнерима 
 

У реализацији програмских активности посебно је остварена сарадња са: 
 

• Заводом за трансфузију крви Војводине у смислу обезбеђивања довољних 
количина крви за медицинске установе и потпуне примене Закона о 
трансфузијској медицини;  

• 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. 

 
Посета Црвеном крсту Косова и Метохије 
 

Са циљем јачања програмске сарадње и размене искустава у раду две 
покрајинске организације Црвеног крста Србије, у периоду од 1. до 4. новембра је у 
Едукативном центру Црвеног крста Косова и Метохије у Газиводама, боравио је 
секретар Црвеног крста Војводине са делом Стручне службе. Циљ посете је био размена 
искустава у реализацији програмских активности и разговори о будућим активностима 
са циљем јачања  капацитета у оквирима националног друштва Црвеног крста Србије. 
 
Саветовања и састанци са председницима и секретарима 
војвођанских организација Црвеног крста 

 
Састанак секретара  
 
 У просторијама Црвеног крста Војводине је 15. марта 2022. године одржан 
састанак секретара. На састанку је анализиран рад у протеклој години и разговарано је 
о активностима које су планиране у наредном периоду. 
 Састанку су присуствовали Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине 
и Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста Србије са стручним 
сарадником за организационо развојне послове. 
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Саветовање  
 

Црвени крст Војводине је у периоду од 20. до 23. новембра 2022. године 
организовао саветовање секретара и председника или чланова управних 
одбора/волонтера организација Црвеног крста у градовима и општинама АП Војводине 
у Сремској Каменици.  

На саветовању, коме је присуствовало 130 учесника, било је говора о следећим 
темама: 
 

• Међународно хуманитарно право, Женевске конвенције, употреба Знака – Дејан 
Укропина, председник Црвеног крста Војводине;  

• Добровољно давалаштво крви, слабости, предности и примери добре праксе – 
директорка и сарадници Завода за трансфузију крви Војводине; 

• Актуелна ситуација у Националном друштву Црвеног крста – проф. др Драган 
Радовановић, председник Црвеног крста Србије и Љубомир Миладиновић, 
генерални секретар Црвеног крста Србије; 

• Хуманитарни изазови данас – мр. сци Сињка Сомер, потпредседник Црвеног 
крста Србије;  

• Стратешка оријентација Црвеног крста Војводине - секретар Црвеног крста 
Војводине; 

• Путеви ефикасније комуникације – Радомир Белопавловић, психолог; 

• Утицај климатских промена на здравље људи – стручна сарадница за ДДК и 
заштиту животне околине. 
По позиву Црвеног крста Војводине саветовању је присуствовало и 15 секретара 

и стручних сарадника из организација Црвеног крста Косова и Метохије.  
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Семинар за секретаре 
 

Црвени крст Србије је од 27. до 29. септембра 
2022. године одржао семинар за секретаре 
организација Црвеног крста који су први пут на ову 
позицију изабрани за мандатни период 2022 – 2026. 
године, односно који су се у овом својству 
организацији придружили 2018. године. Циљ 
семинара је био унапређење рада организација 
Црвеног крста, у смислу јачања капацитета 
организација Црвеног крста да на што ефикаснији и 
економичнији начин остваре мисију организације 
Црвеног крста и пруже помоћ најугроженијима у 
заједници. 

На семинару су обрађиване следеће теме: 
Законодавна и правна основа, Закон о Црвеном крсту 
Србије, Статут Црвеног крста Србије, други закони 

који утичу на рад организације Црвеног крста, Законске олакшице које Црвени крст 
ужива, Помоћна улога  Националног друштва у хуманитарној области, Примена 
Основних принципа Црвеног крста, Структура и улога органа управљања у Црвеном 
крсту Србије, упознавање са општим политикама које је наше национално друштво 
усвојило, Радни односи у Црвеном крсту Србије, Законски основ финансирања 
организација Црвеног крста и Употреба знака и назива Црвеног крста, сарадња са 
донаторима, корпорацијама и другим партнерима. Други сегмент семинара 
посвећен је Информационо технолошким инфраструктурама у Црвеном крсту, 
Интегрисаном пакету пословно-финансијског софтвера, Microsoft 365 платформи, 
појму и процесу дигиталне трансформације Црвеног крста Србије и 
презентације  компанијског портала на Share Point платформи и е-Канцеларије. 

РАД ОРГАНА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ 
 

Скупштина Црвеног крста Војводине 
 

Редовна седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана 10.  марта 2022. 
године. На седници су разматрани и усвојени  Извештај о раду Црвеног крста Војводине 
у 2021. години,  План рада Црвеног крста Војводине за 2022. годину, Извештај 
председника Надзорног одбора Црвеног крста Војводине о финансијском пословању 
Црвеног крста Војводине у 2021. години.  Такође, донета је донета је Одлука о 
расписивању избора у Црвеном крсту Војводине за мандатни период 2022 - 2026. 
година, Одлука о критеријумима за избор чланова Скупштине Црвеног крста Војводине 
и усвојен је Програм изборних активности. 

Из структуре Црвеног крста Србије Скупштини су присуствовали проф. др Драган 
Радовановић председник и  Љубомир Миладиновић, генерални секретар. 

 
 Изборна седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана 16. септембра 
2022. године. На седници су изабрани нови органи управљања за мандатни период 2022 
– 2026. година и усвојена је Стратешка оријентација наредном четворогодишњем 
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периоду, као и четворогодишњи извештај о активностима Црвеног крста Војводине у 
сазиву Скупштине 2018 – 2022. година. Досадашњи председник Црвеног крста 
Војводине Дејан Укропина, поново је изабран на ту функцију. Управни одбор је на првој, 
конститутивној, седници за секретара Црвеног крста Војводине поново именовао Бошка 
Митрашиновића. 
 Овом приликом су уручена највиша признања Црвеног крста Србије истакнутим 
сарадницима Црвеног крста Војводине. Медаље Црвеног крста су уручене др Стевану 
Сомборцу, др Бориславу Ђорђевићу и мр. сци. Сињки Сомер, док је Златни знак уручен 
Витомиру Радаку. 

 
Управни одбор  
 

У овом извештајном периоду је одржано укупно 22 седнице Управног одбора 
Црвеног крста Војводине, од којих је 6 било редовних. Због хитности доношења одлука 
16 седница Управног одбора је одржано електронским путем. 

 
Надзорни одбор 
 

Надзорни одбор Црвеног крста Војводине је 12. фебруара 2022. године прегледао 
Завршни рачун Црвеног крста Војводине за 2021. годину и упутио га Управном одбору 
на разматрање и усвајање. 
 
Комисије 
 

Током фебруара месеца одржане су седнице комисија Управног одбора Црвеног 
крста Војводине: Комисија за организацију и развој, 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 за претходну годину и, у односу на општи план рада, утврдиле 
оперативне планове рада за 2022. годину. 

Током 2022. године, седнице комисија су сазиване у односу на потребе по 
програмима. 
 
Фонд за развојне програме и оперативно функционисање 

 
У току 2022. године, средства из Фонда за  развојне програме и оперативно 

функционисање су додељена следећим организацијама Црвеног крста: 
 

 ОЦК датум  износ 

1 Кикинда 19.8.2022.  150.000,00 

2 Бачки Петровац 20.10.2022. За функционисање 100.000,00 

3 Србобран 5.12.2022. За функционисање 60.000,00 

 Укупно:   310.000,00 
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ДИФУЗИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА 

 И ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 
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 Основним принципима Међународног покрета 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца (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 2022. години обухваћено преко 25.000 ученика и студената, волонтера и 
припадника других  интерних и екстерних циљних група.   

 
 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 

Активности у вези несталих лица у земљи и иностранству 
 

Током 2022. године, из категорије несталих лица у нашој земљи и у 
иностранству, покренуто је укупно 16 поступака тражења. Од укупног броја поднетих 
захтева за тражење током 2022. године, 5 поступака је успешно окончано, док се 11 
поступака тражења и даље води као отворено. Током 2022. године успешно су 
окончана два поступка тражења лица која су покренута током 2021. године. 

 
Активности на предметима у вези Другог светског рата 

 
Покренуто је укупно 8 захтева за издавање потврда о времену проведеном у 

заробљеништву и времену проведеном у интернацији за време Другог светског рата. 
Од укупног броја поднетих захтева, издате су 2 потврде о времену проведеном у 
заробљеништву и 1 потврда о времену проведеном у интернацији.  

 
Активности на предметима у вези рата на територији бивше Југославије 

 
Током 2022. године поднета су 3 захтева за тражење који су се односила на 
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тражење лица или посмртних остатака лица несталих током деведесетих година на 
територији Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Косова и Метохије  година и 
уз њих су попуњени и антемортем подаци о несталом лицу.  
  
Активности у вези нерегуларних мирграната 
 

Током 2022. године покренута су два захтева 
за тражење лица која су се налазила на мигрантском 
путу преко територије Реп. Србије. Оба захтева се и 
даље воде као отворена. Служба тражења је и током 
2022. 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“.  

 
Пројекат „Пружање психолошке и  
психосоцијалне подршке породицама несталих лица” 

 
Црвени крст Војводине је у сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста 

– делегација у Београду, почео са реализацијом пројекта под називом „Пружање 
психолошке и психосоцијалне подршке породицама несталих лица”. Пројекат има за 
циљ пружање психолошке и психосоцијалне подршке кроз индивидуалне и групне 
активности уз помоћ претходно обучених пратилаца и стручњака из области менталног 
здравља, као и следеће циљеве: 
 

• Ублажавање симптома међу породицама несталих који настају као последица 
живота у неизвесности; 

• Подстицање делотворне стратегије превладавања; 

• Стварање и оснаживање мреже подршке кроз људе у заједници и друге 
пружаоце услуга; 

• Укључивање чланова породица несталих у активности меморијализације, са 
циљем одавања почасти њиховим најмилијим, као и активно подизање свести 
опште популације о ситуацији у којој се они налазе. 
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У оквиру овог пројекта је 17. августа 
одржана прва информативна сесија у 
просторијама Црвеног крста Војводине. 
Присутним члановима породица несталих су се 
обратили, Бошко Митрашиновић, секретар 
Црвеног крста Војводине, Божидар Поповић, 
виши саветник у Комисији за нестала лица 
Републике Србије, Влада Радукић, стручни 
сарадник у Црвеном крсту Србије и Ивана 
Костић, сарадница за послове службе заштите 
МКЦК-делегације у Београду. 

 
Изложба ликовних радова насталих током реализације овог пројекта, биће 

отворена 20. фебруара 2023. године у Културном центру Новог Сада. 
 

Програм „Борба против трговине људима“ 
 
Обука  
 

Црвени крст Војводине је организовао 
обуку за едукаторе у програму „Борба против 
трговине људима “ за 26 волонтера из 13 
организација Црвеног крста са територије 
Војводине: Апатин, Вршац, Сента, Сремски 
Карловци, Пећинци, Тител, Бачка Топола, Стара 
Пазова, Бачка Паланка, Нова Црња, Инђија, 
Србобран и Сремска Митровица. Обука је 
одржана у периоду од 18. до 20. марта 2022. 
године у одмаралишту Црвеног крста Бачка 
Паланка у „Багремари“. Тренери на обуци су 
били волонтери Црвеног крста Бачка Паланка, 
Сремска Митровица и Ириг.   
 
Предавање  
 

У просторијама Црвеног крста Војводине 
је 18. маја одржано предавање о програму Борба 
против трговине људима намењено старијим 
волонтерима, стручним сарадницима и 
секретарима. Предавању су присуствовали 
представници Црвеног крста Бач, Бачки 
Петровац, Бечеј, Пећинци, Србобран, Темерин и 
Житиште. Предавање је било информативног 
карактера са циљем да се колеге, које до сада 
нису имали прилику, боље упознају са 
активностима у оквиру програма Борба против 
трговине људима.  
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Светски дан борбе против трговине људима 
 

Организације Црвеног крста у Војводини обележиле су и ове године 30. јул - 
Светски дан борбе против трговине људима. Укупно  је 17 организација Црвеног крста у 
Војводини Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, 
Инђија, Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, 
Оџаци, Панчево, Сента, Шид, Сомбор, Сремска 
Митровица, Стара Пазова, Суботица и Зрењанин 
доставило извештаје о реализованим 
активностима. Активности су спроведене са 
циљем едукације грађана o превенцији овог 
значајног друштвеног проблема.  

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.  

 
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 су реализовале активности (уличне 
манифестације, предавања, радионице, трибине и сл.) које су имале за циљ подизање 
свести јавности о проблему и последицама трговине људима. Активности које Црвени 
крст спроводи имају велики 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 
следећим градовима и општинама: Апатин, Бачка 
Паланка, Беочин, Инђија, Ковин, Кула, Нова Црња, 
Нови Бечеј, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Пећинци, 
Рума, Сента, Шид, Сомбор, Србобран, Сремски 
Карловци, Стара Пазова, Суботица, Вршац и 
Зрењанин. Активности су пропраћене путем 
локалних медија и на друштвеним мрежама. 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Програм народне кухиње 
 

Црвени крст Србије је 9. марта 2022. године потписао Споразум о сарадњи са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о реализацији 
набавке и дистрибуцију десет артикала хране за 78 народних кухиња. Као и претходних 
година, спроведена је јавна набавка за десет основних артикала хране, а према 
утврђеном нормативу.  

 

 
С обзиром да су околности на тржишту ове године биле  изузетно неповољне и 

да су укупна расположива средства предвиђена за набавку артикала била недовољна, 
набављена је количина артикала за реализацију програма у укупном трајању од осам 
месеци. Норматив за једног корисника за месец дана је: брашно 12 кг, пиринач 0,5 кг, 
пасуљ 0,5 кг, тестенина 0,5 кг, месне конзерве 3 ком., ђувеч 0,4 кг, грашак 0,3 кг, боранија 
0,3 кг, зачин - сушено поврће 0,1 кг. 
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Донација свежег купуса 
 

Удружење „Футошки купус“ из Футога је десету годину за редом донирало 
Црвеном крсту Војводине свеж купус за потребе народних кухиња. Овогодишња 
донација је износила  4.000 кг, а купус је 
дистрибуиран кухињама Црвеног крста у 
Кикинди, Старој Пазови, Вршцу, Алибунару, Чоки,  
Руми, Ковину и Кањижи. 

Пољопривредно газдинство Поповић из 
Ашање донирало је Црвеном крсту Војводине 
5.000 кг свежег купуса за потребе народних 
кухиња. Ова донација је упућена ка народним 
кухињама Црвеног крста у Суботици, Сомбору, 
Малом Иђошу, Сремским Карловцима, Старој 
Пазови и Шиду.  
 
Подршка Владе АП Војводине 
 
Адаптација кухиње унутар одмаралишта Црвеног крста Вршац  
 

Влада АП Војводине је, на молбу Црвеног крста Војводине, обезбедила средства 
у износу од 2 милиона динара за реконструкцију кухиње унутар одмаралишта Црвеног 
крста Вршац на Вршачком брегу. Подршка покрајинске Владе за реновирање кухињских 
просторија је од изузетног значаја како за децу која у току године бораве у одмаралишту 
у оквиру програма одмора и опоравка, тако и за програм Народне кухиње. Црвени крст 
Вршац реализује програм народне кухиње континуирано током целе године, а кувани 
оброци за 700 корисника припремају се управо у кухињи одмаралишта на Вршачком 
брегу. Значај реновирања кухиње унутар одмаралишта огледа се у чињеници да иста 
није адаптирана од отварања објекта 2004. године. 
 
Пакети хране и хигијене 

Организације Црвеног крста у АП Војводини су крајем 2021. године исказале 
потребу за обезбеђивањем додатних пакета хране и хигијене за најугроженије 
становништво. Црвени крст Војводине се тим поводом обратио Покрајинској влади са 
молбом, да преко Дирекције за робне резерве АП Војводине, на терен упути 14.670 
пакета хране и хигијене. Подела ових пакета до крајњих корисника на терену 
реализована је закључно са 31. мартом 2022 године. 

 
На предлог Покрајинског секретаријата за социјалну политику демографију и  

равноправност полова, Влада АП Војводине  је одобрила молбу Црвеног крста 
Војводине за обезбеђивањем додатних интервентних пакета хране и хигијене за 
социјално угрожено становништво у АП Војводини. Овом приликом обезбеђено је 
12.500 пакета хране и хигијене. Пакети хране и хигијене били намењени социјално 
угроженим и болесним лицима, породицама са више деце и инвалидним лицима у 
стању социјалне потребе. Подела пакета се вршила према потребама које су 
организације Црвеног крста у градовима и општинама исказале Црвеном крсту 
Војводине.  
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Интервентни пакети 
 

На молбу Црвеног крста Војводине, Влада АП Војводине је определила и 1.000 
пакета хране и хигијене у случају потреба украјинских избеглица и непредвиђених 
ситуација у војвођанским градовима и општинама у којима је потребно интервентно 
деловати. 

 
Подршка Владе Републике Србије 
 

Влада Србије је на иницијативу Црвеног крста Србије, а посредством 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 2022. години 
обезбедила финансијска средства за подршку програму помоћи најугроженијим 
породицама у виду породичних пакета хране и хигијене у градовима и општинама друге 
треће и четврте групе развијености. 

Специфичне и неповољне тржишне околности директно су утицале на могућност 
обезбеђивања, како артикала који су требали бити садржани у пакетима, тако и на број 
следовања. 

Као резултат високих цена али и немогућности  набавке одређених артикала, 
измењен је број и садржај пакета. Из тих разлога су ове године обезбеђени само пакети 
хране измењеног садржаја, без пакета хигијене. 

 Пакет хране је садржао:  брашно 5 кг, пиринач 1 кг, пасуљ 2 кг, тестенина 1 кг, месне 
конзерве 3 ком., рибље конзерве 3 ком., паштете 3 ком., со 1кг. Помоћ у виду пакета 
хране добило је укупно 4.863 корисника са територије АП Војводине. Пакетима су 
обухваћене социјално најугроженије породице из удаљених сеоских средина, 
самохрана старачка домаћинства, породице на граници остваривања права из 
социјалне заштите, породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне 
помоћи, породице са више деце,   породице које имају инвалидно лице као и угрожене 
породице самохраних родитеља. 
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Пројекат „Услуге социјалне заштите за рањиве групе“ 
 

У сарадњи са Немачком организацијом - ГИЗ Црвени крст Србије реализује 
пројекат под називом „Услуге социјалне заштите за рањиве групе“. Овим пројектом 
обезбеђено је 1.500 пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво из 15 
општина на територији Републике Србије. Општине са територије АП Војводине које су 
обухваћене овим пројектом биле су  Пландиште (60 пакета), Пећинци (80 пакета), 
Сремска Митровица (100 пакета), Шид (40 пакета) и Рума (130 пакета). Пакети су били 
намењени лицима старости преко 65 година. Посебан фокус је стављен на лица старија 
од 75 година, угрожене породице са особом са инвалидитетом и особе без места 
пребивалишта (бескућници). 

Пакет хране је садржао: пшенично брашно 4кг, уље 1л, пасуљ 1кг, пиринач 1кг, 
тестенина 1кг, месни нарезак 150г (5 ком), паштета 150г (5 ком),сардина 125г (5 ком), 
шећер 1кг и со 1кг. Пакет хигијене је садржао: детерџент за веш  3кг, детерџент за посуђе 
1л, тоалет папир (20 ролни), течни сапун 1л, чврст сапун 100г (5ком), заштитна маска за 
лице 100 ком, и алкохол за дезинфекцију 1л. 
 
 
Месец солидарности (14. септембар - 17. октобар) 
 

У периоду од 14. септембра до 17. октобра организације Црвеног крста 
традиционално обележавају „Месец солидарности“. Циљ кампање је мобилисање 
јавности на узајамну солидарност и пружање помоћи најугроженијим суграђанима у 
локалним заједницама. 

У оквиру кампање организације Црвеног крста сарађују са локалним 
донаторима, школама, вртићима, здравственим установама као и месним заједницама. 
Такође, установе културе и људи добре воље узимају учешће на разним 
манифестацијама, трибинама, базарима, добротворним приредбама и акцијама. 
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Помоћ која се прикупља, најчешће је у артикалима хране и хигијене, 
школском прибору и половној гардероби. 

Већи број организација Црвеног крста организовао је сабирне 
акције којима се прикупљала храна, хигијена, играчке, књиге, школски 
прибор. Од прикупљених артикала прављени су пакети који су 
поклањани најугроженијим старијим и болесним суграђанима, 
социјално угроженим вишечланим породицама, социјално угроженој 
деци и деци са инвалидитетом и посебним потребама. Све 
организације Црвеног крста у градовима и општинама АП Војводине 
су реализовале активности. 

 
 
Светски дан хране и Међународни дан борбе против сиромаштва 
 
У оквиру обележавање 16. октобра, Светског дана 
хране и 17. октобра,  
Међународног дана борбе против глади и 
сиромаштва упућен је апел предузећима и 
грађанима да, у складу са својим могућностима, 
помогну најсиромашнијим грађанима. Из 
наведених разлога 16. и 17. октобар су протекли 
у знаку сакупљања и поделе половне гардеробе 
и обуће, школског прибора, играчака, намирница 
и средстава за хигијену. 

Овогодишњи мото обележавања 17. 
октобра Светског дана борбе против сиромаштва 
био је „Достојанство за сваког на делу: Градимо 
одговорно наше заједнице на темељима 
друштвене правде, мира и еколошке планете“. 
Организације Црвеног крта које реализују 
програм народне кухиње уз подршку локалних 
донатора, корисницима су делили појачане 
оброке обогаћене млечним производима, 
месним прерађевинама, слаткишима или воћем. 
Остале организације Црвеног крста, у сарадњи са 
локалним самоуправама, донаторима, школама и вртићима, обезбедиле су и поделиле 
пакете хране и хигијене као и половну гардеробу за кориснике у стању социјалне 
потребе. Поред наведених активности организације Црвеног крста су реализовале низ 
радионица везаних за здраву исхрану, трибине као и добротворне приредбе и базаре.  
 
Кампања „Мала дела су велика ствар 2022“ компаније ЛИДЛ 
 

Традиционална кампања под називом „Мала дела су велика ствар“, коју 
партнерски реализују Црвени крст Србије и компанија Лидл, успешно је спроведена и 
ове године у периоду од 21. новембра до 11. децембра. Као и претходних година, циљ 
кампање је био прикупљање основних животних намирница, кондиторских производа 
и хигијене за потребе социјално угроженог становништва. Концепт прикупљања 
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артикала заснивао се на информисању купаца компаније ЛИДЛ од стране волонтера 
Црвеног крста о врсти артикала које се налазе у рафовима продајног објекта, а које 
након куповине купци могу одложити у предвиђене корпе за прикупљање донације на 
изласку из продајног објекта.  
  Артикли су на територији Војводине прикупљани у 21 продајном објекту у 14 
градова и општина, док је у реализацији учествовало 17 организација Црвеног крста и 
то из: Апатина, Бачке Паланке, Бечеја, Кикинде, Старе 
Пазове, Новог Сада, Сремских Карловаца, Беочина, 
Србобрана, Бачког Петровца, Панчева, Сомбора, 
Сремске Митровице, Суботице, Врбаса, Вршца и 
Зрењанина. Овом приликом је прикупљено више од 
5.600 кг прехрамбених, кондиторских и хигијенских 
производа. Од прикупљених артикала формирани су 
пакети који су за време новогодишњих празника 
дељени корисницима. Поред акције у продајним 
објектима, компанија ЛИДЛ је определила и значајна 
средства за подршку рада народних кухиња. Од тих 
средстава је извршена набавка укупно 15 
професионалних сецкалица за поврће, од којих је 4 
опредељено за организације Црвеног крста Алибунар, 
Ковин, Рума и Мали Иђош. 
 
Донација компаније „DM“ 
 

Трговински ланац „DM“ је, трећу годину за редом, подржао програм народних 
кухиња. Као одговор на глобални тренд „Black Friday“ компанија „DM“ је реализовала  
кампању „Giving Friday“, током које је обезбедила 4.000.000 динара за набавку 
допунских артикала хране за потребе народних кухиња. Као и претходних година, поред 
хуманитарног аспекта, ова кампања има за циљ и пружање подршке социјалном 
запошљавању. Услов донатора је био, да се од обезбеђених средстава артикли хране 
могу набављати само од малих произвођача, пољопривредних газдинстава, удружења 
или задруга уписаних у регистар АПР-а. 
 
Помоћ установама социјалне заштите  
 

На молбу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, Црвени крст Војводине је у периоду од 17. октобра до 3. 
новембра у магацински простор запримио и дистрибуирао 89.834 кг робе намењене 
установама социјалне заштите на територији АП Војводине. Црвени крст Војводине је 
организовао пријем и дистрибуцију 42.146 кг брашна, 25.014 кг шећера, 8.574 кг 
пиринча, 7.525 кг пасуља и 6.575 кг млека у праху намењених за 28 установа социјалне 
заштите. Представници установа социјалне заштите робу су преузимали у магацинском 
простору Црвеног крста Војводине у наведеном периоду. 
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Брига о деци 
 

Одмор и опоравак социјално угрожене деце 
 

Црвени крст Војводине је у периоду од 16. до 20. 
марта 2022. године организовао одмор и опоравак 
социјално угрожене деце у одмаралишту Црвеног крста на 
Вршачком брегу. 

Боравак деце је финансиран од средстава које је 
Црвени крст Војводине остварио издавањем 3 
хуманитарна билборда постављених у Вршцу, а које је 
Црвени крст Војводине обезбедио 2009. године уз 
подршку Британско-српског хуманитарног фонда. Сврха 
набавке хуманитарних билборда и јесте била прикупљање 
средстава за одмор и опоравак социјално угрожене деце.  

Овога пута су средства утрошена за одмор и 
опоравак 25 деце и младих, узраста од 6. до 20 година,  
штићеника Дечијег села ,,Др Милорад Павловић” из 
Сремске Каменице. 

Кроз реализацију радионица едукативно забавног 
карактера, које су биле прилагођене узрасним 
категоријама, деца су имала прилику да сазнају нешто 
више о историјату Црвеног крста и о активностима које 
реализује Црвени крст попут Прве помоћи, Превенције 
трговине људима, Промоције хуманих вредности и 
Здравим стиловима живота. Током слободног времена су 
организоване спортске активности: фудбал, кошарка, 
шетње са искусним планинаром. У вечерњем програму је 
била организована забава за децу, музичке столице, 
лимбо денс заједно са волонтеркама које су деци пуштале 

музику и забављале их. Активности су реализовали сарадник Црвеног крста Војводине 
и две волонтерке из Црвеног крста Панчево. 
 
Подршка Покрајинске владе и Секретаријата  
за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
 

Планом рада Црвеног крста Војводине и Одлуком Покрајинске владе, и ове године 
су издвојена средства за одмор и опоравак социјално угрожене деце са територије 
Војводине и том приликом упућено је укупно 64-оро деце на одмор и опоравак у 
одмаралишта Црвеног крста у Војводини. Група од 32 детета са подручја општине 
Алибунар је у периоду од 4.  до 9. јула боравила је у одмаралишту Црвеног крста Вршац 
на Вршачком брегу, док је друга група од 32 детета са подручја општине Бач, боравила 
у одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари у периоду од 11. до 16. јула. 
Одабир деце из обе групе је вршен по установљеним критеријумима и то: деца из 
социјално угрожених породица које су корисници народне кухиње, деца из породица 
које примају породичне пакете хране и хигијене, деца која припадају „сивој зони“ 
сиромаштва као и деца чији су родитељи остали без посла и запослења. 
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             У периоду од 20. до 23. јуна 2022. године, на 
Вршачком брегу је боравило 35 деце и два васпитача из 
дома „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве у оквиру пројекта 
Црвеног крста Војводине „Знањем и вештином за бољу 
будућност“. Пројекат је реализован уз финансијску 
подршку Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова. 
              Током боравка, за децу су организоване 
креативне радионице са циљем развоја фине моторике. 
Посебан акценат је стављен на увежбавање животних 
вештина као што су сналажење у простору, временска 
орјентација, али и правилна комуникација и решавање 
конфликта. Поред ових радионица реализовано је 
предавање на тему „Опасности у домаћинству и 
евакуација“, које је саставни део програма Црвеног крста 
Србије – Ублажавање ризика и последица елементарних 
непогода (ДРР).   

У оквиру едукативних активности и упознавања 
професија (професионална орјентација), деца су имала 
прилику да се упознају са занимањима конобар, 
баштован, хигијеничар, кувар. Кроз практичне активности 
и делегиране задатке, учесници су имали прилику да се 
опробају у реализацији одређене професије.  
 

Покрајинска влада је и ове године прихватила захтев 
Црвеног крста Војводине и донела Одлуку да финансира 
Програм одмора и опоравка деце из социјално 
угрожених породица корисника Програма народних 
кухиња, деце из општина II, III, и IV категорије 
развијености, које примају породичне пакете хране и 
хигијене, деце која припадају „сивој зони“ сиромаштва, 
као и деце чији су родитељи остали без посла. У програм 
је и ове године било укључено 50 деце са Косова и 
Метохије. 

Одмор и опоравак деце је реализован у три 
одмаралишта Црвеног крста у Војводини и то у 
Багремари (ЦК Бачка Паланка), Вршачком брегу (ЦК Вршац) и Бачком Моноштору (ЦК 
Сомбор). Укупно 450 деце, узраста од једанаест до  тринаест година, jе током 
седмодневног боравка пролазило кроз забавне и едукативне радионице које су 
реализовали волонтери Црвеног крста  Сомбор, Рума, Зрењанин, Инђија и Кикинда. 
Деца су имала прилику да стекну нова знања и вештине из области указивања Прве 
помоћи, Безбедног боравка поред и у води, Промоције хуманих вредности, Борбе 
против трговине људима, као и радионице везане за одговор на несреће и елементарне 
непогоде. Поред едукативних радионица деца су имала прилику да време проведу у 
природи као и да обиђу установе културе. 
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Подршка Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 

 
 
Црвени крст Србије је у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, као и донаторима, обезбедио  средства за одмор опоравак 
деце корисника народних кухиња и породичних пакета хране и хигијене у одмаралишту 
Црвеног крста Србије у Баошићима и у одмаралиштима организација Црвеног крста у 
Србији. 

На десетодневни одмор и опоравак у одмаралиште „Криста Ђорђевић“ у Баошићима 
упућено је 122 деце из пет војвођанских градова и општина и то из Кањиже, Опова, и 
Зрењанина (по 24 детета) и Панчева и Кикинде (по 25-оро деце). Одабир деце која су 
упућена на одмор и опоравак вршен је на основу следећих критеријума:  

 

• деца из посебно социјално угрожених породица које су корисници хуманитарне 

помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене из удаљених сеоских средина 

или друге хуманитарне помоћи и услуга Црвеног крста у складу са угроженошћу,  

• деца узраста између 7 и 14 година (деца из основних школа), 

• деца која могу да функционишу у колективу, 

• деца код које није уочен проблем у адаптацији на нову средину и одвајање од 

родитеља/сродника 

 
Из истих средстава је на одмор и опоравак у пет одмаралишта Црвеног крста у Србији 

упућено укупно 150 малишана.  
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• У одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом пољу у периоду од 25. 
јула до 3. августа боравило је 30 деце са подручја општине Рума.  

• У одмаралишту Црвеног крста Сомбор у Бачком Моноштору је од 29. јула до 7. 
августа боравило је 30 деце са подручја општине Ваљево.  

• У одмаралишту Црвеног крста Ниш - Гај у Дивљани је од 1. до 10. августа 
боравило 30 деце са подручја општине Панчево.  

• У одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари је од 17. до 26. августа 
боравило 30 деце за подручја града Крагујевца.  

• У одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком Брегу је од 22. до 31. августа 
боравило 30 деце из Краљева. 

 
Поред деце која су на одмор и опоравак у Баошиће упућена средствима 

обезбеђеним из Министарства и донатора из Београда, организације Црвеног крста 
Суботица и Стара Пазова успеле су да обезбеде додатна средства од стране локалних 
самоуправа и донатора и да упуте још укупно 73 социјално угрожене деце на 
десетодневни одмор и опоравак у Баошиће.  
 

 
„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 jе организовала 31 организација Црвеног крста и то: 
Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Инђија, Ириг, Кикинда, 
Ковин, Кула, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Пећинци, Пландиште, Рума, Сечањ, Сента, Шид, 
Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Суботица, 
Тител, Вршац, Жабаљ, Житиште и Зрењанин. 

 Од Црвеног крста Србије је 
требовано укупно 18.070 стартних 
бројева и 293 плаката. 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, који је 
прикупљен од продаје стартних 
бројева, је био усмерен ка 
побољшању социјално материјалног 
положаја деце, у складу са 
потребама сваке средине. 
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Брига о старијима 
 
Пројекат „Међугенерацијска подршка – за сва животна доба“, 
  

На основу Споразума о сарадњи који је Црвени крст Војводине потписао са 
Црвеним крстом Горње Аустрије започета је имплементација пројекта 
„Међугенерацијска подршка – за сва животна доба“, који се реализује у оквиру 
програма Брига о старијима. Планирано је да пројекат траје две године, а биће 
реализован у 10 организација Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама и 
то: Врбас, Оџаци, Нови Бечеј, Кањижа, Нова Црња, Бач, Инђија, Ковин, Сремски 
Карловци и Бачка Паланка. 

Циљ пројекта је промовисање међугенерацијске сарадње и солидарности 
покретањем посебних активности у 10 организација Црвеног крста. Оваква 
међугенерацијска подршка је изузетно значајна за изградњу једног кохезивног и 
солидарног друштва  погодног за свако животно доба у коме ће све генерације имати 
једнаке могућности.  

Подршка старијима, у  срединама где им институционална или друга подршка 
нису увек доступне, је била полазна основа овог пројекта, али и хуманизација 
међусобних односа у заједници кроз подстицање рада и волонтирања и млађих и 
старијих особа у међугенерацијским окружењима. Тако би се показало колико су 
значајни комуникација, размена искустава, сарадња и међугенерацијска солидарност у 
свим животним областима  и то не само  унутар породице, већ и у заједници. 
 
Семинар за координаторе 
 

              Црвени крст Војводине је у 
одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка 
„Багремара“ 17. и 18. марта 2022. године 
одржао семинар за координаторе пројекта 
„Међугенерацијска подршка – за сва 
животна доба“ из свих 10 организација 
Црвеног крста које су укључене у пројекат.  
Током семинара координатори су 
информисани о донаторима и пројекту; 
анализирана је ситуација на терену и 
дефинисане су активности; урађен је 
временски оквир за реализацију пројекта; 
информисани су о финансијској подршци и 
начину правдања средстава. На крају 
семинара је договорена динамика 
реализације активности у организацијама 
Црвеног крста.  
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Обука волонтера 
 
      У оквиру планираних активности у Пројекту Црвени крст Војводине је у периоду од 
24. до 26. марта, у одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка „Багремара“, реализовао 
семинар за 20 волонтера из 10 организација Црвеног крста, који ће непосредно 
учествовати у имплементацији планираних активности у својим срединама.        
        

Обрађиване теме су се односиле на:  

• Информације о пројекту, временски оквир пројекта, планиране активности; 

• Ментално здравље старијих лица, како комуницирати, како препознати знаке 

деменције; 

• Утврђивање здравственог стања и виталних функција; 

• Употреба опреме, чишћење и чување;  

• Практично мерење притиска, шећера у крви и употреба пулсног оксиметра; 

• Стрес и ослобађање од стреса; 

• Помоћ и подршка корисницима.  

Полазници су се упознали са специфичностима рада на терену и опхођењу према 
старијим лицима. Кроз теме и интерактивни рад имали су прилику да утврде стечена 
знања и вештине комуникације и препознавања одређених ситуација.  

 

 
Обука за неформалне неговатеље 
 

Током априла, маја и јуна Црвени крст Војводине је 
организовао 4 обуке за неформалне неговатеље. Обуке су 
трајале по три дана и за циљ су имале едукацију волонтера 
организација Црвеног крста са територије Војводине за 
пружање помоћи у кући породицама које имају непокретног 
или полу покретног члана домаћинства. Полазници су током 
обуке стекли вештине одржавања личне хигијене лежећег 
болесника, мерења виталних функција, температуре, шећера 
у крви и крвног притиска. Акценат је посебно стављен на 
очување физичке активности особе са сметњама у кретању и 
пружање психолошке подршке, како оболелом тако и 
члановима породице.  
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Едукацијом су биле обухваћене организације Црвеног крста: Ада, Алибунар, 
Кањижа, Сремска Митровица, Рума, Ковин, Сремски Карловци, Бечеј, Тител, Нови Сад, 
Зрењанин, Стара Пазова, Нови Бечеј, Бач, Бачка Паланка, Врбас, Оџаци, Апатин, Мали 
Иђош, Бачки Петровац, Сомбор и  Инђија. 

Обуке су реализоване у објектима 
Црвеног крста на Вршачком брегу и у Багремари. 
Предавачи су били волонтери др Немања 
Тасевски – специјализант анестезиологије и 
Анастасија Тот – високо струковна медицинска 
сестра и стручни сарадник Црвеног крста 
Војводине. Едукацију је успешно завршило 65 

полазника.  
 
Међународни дан борбе против насиља над старијима 
 

 На позив  Покрајинског заштитника грађана, 
Црвени крст Војводине је, 14. јуна 2022. године уочи 
Међународног дана борбе против насиља над 
старијима, учествовао на скупу под називом „Изазови 
здравог старења”.  

Том приликом је доц. др Снежана Укропина 
упознала присутне о активностима Института за јавно 
здравље Војводине у мониторингу и промоцији 
здравља старијих особа, а након тога су представљене 
активности Геронтолошког центра Нови Сад. У односу 
на врсту услуга, посебан значај је дат клубовима за 
старе. Стручни сарадник Црвеног крста Нови Сад  
представила је активности Црвеног крста Нови Сад у 
пружању помоћи старијим особама на територији 
града Новог Сада.  

Међународни дан борбе против насиља над старијима су организације Црвеног 
крста обележиле предавањима, уличним манифестацијама и сличним активностима.  
обележиле су организације Црвеног крста Бачки Петровац, Беочин, Ковин, Нови Сад, 
Оџаци, Панчево, Сомбор, Србобран, Стара Пазова, Суботица, Зрењанин, Инђија, 
Сремска Митровица и Шид.  

 
Светски дан старијих, 1. октобар 
 

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у 
складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених 
нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања 
животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Након ове 
иницијативе, Генерална скупштина Уједињених нација је 1991. године, у складу са 
резолуцијом 46/91, усвојила принципе који се односе на старије особе. На Светској 
скупштини о старењу 2002. године, усвојен је Мадридски међународни акциони план за 
старење како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. 
веку и промовисао развој друштва за све генерације. 
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Међународни дан старијих особа је био усмерен на старије жене и тема за 2022. 
годину је била ”Отпорност и доприноси старијих жена”. 

Међународни дан старијих особа обележиле су организације Црвеног крста: Бач, 
Бачка Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Инђија, Кикинда, Ковин, Кула, Нова 
Црња, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Рума, Сента, Шид, Сомбор, Србобран, Сремска 
Митровица, Сремски Карловци, Суботица, Вршац, Зрењанин и Стара Пазова.                                                                                                                                                   
 
Сунчана јесен живота 
 

Ова традиционална акција, посвећена старијим суграђанима, реализована је 
током целог октобра месеца. Организације Црвеног крста у градовима и општинама су 
организовале  низ манифестација, приредби, изложби, посета геронтолошким 
центрима, излета и дружења са старијим суграђанима. 

Својим активностима „Сунчану јесен живота“ обележиле су организације 
Црвеног крста: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бела Црква, Кањижа, 
Оџаци, Сента, Србобран, Суботица, Ада, Зрењанин, Нови Сад и Шид.  

 
 

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Национални дан без дуванског дима 

 
Национални дан без дуванског дима, 31. јануар, обележило је укупно 25 

организација Црвеног крста у Војводини: Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела 
Црква, Инђија, Кањижа, Ковин, Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, Оџаци, Панчево, 
Пећинци, Сента, Шид, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Сремска Митровица, 
Суботица, Вршац, Зрењанин и Беочин. Организације Црвеног крста су организовале 
уличне акције, предавања, радионице и трибине у оквиру којих је информисано преко 
3.000 особа. Све активности су биле реализоване под слоганом  „365 дана без дувана“.  
Циљ кампање је био подизање свести јавности о важности превенције и престанка 
употребе дувана код оних који га већ користе.  
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Европска недеља превенције рака грлића материце 
и Светски дан борбе против рака 
 

Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 18. до 24. 
јануара у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. 
Основна порука свим женама је била, да је рак грлића материце малигна болест која се 
може спречити. Под слоганом „Боље спречити него лечити – редовном контролом 
победићемо карцином грлића материце“, жене се подстичу да размишљају о свом 
репродуктивном здрављу и да редовно иду на лекарске прегледе. Организације 
Црвеног крста у Војводини су ову Недељу обележиле предавањима, трибинама и 
уличним акцијама са циљем да подигну свест жена да превенција и редовна контрола 
код лекара су нужне како би се постигла елиминација ове болести.  

На сличан начин организације Црвеног крста у градовима и општинама су 
обележиле и 4. фебруар, Светски дан борбе против рака. Светска здравствена 
организација је са Међународним удружењем за борбу против рака започела нову 
трогодишњу кампању у циљу смањења неједнакости у приступу превентивним 
услугама, дијагностици, лечењу и нези оболелих од рака. У сарадњи са партнерима, 
организације Црвеног крста у Војводини су организовале промотивно-едукативне 
активности усмерене ка информисању становништва о препознавању раних симптома 
и знакова малигних болести и њиховом оснаживању да преузму одговорност за 
сопствено здравље и да се на време јаве лекару ради контроле здравља, ране 
дијагностике и правовременог лечења.  
 
Светски дан здравља – 7. април 

 
Светски дан здравља је ове године био посвећен очувању здраве животне 

средине и одвијао се под слоганом „Наша планета, наше здравље“. Циљ кампање је био 
да се подигне свест о утицају загађења ваздуха, воде и хране на здравље, као и 
подстицање људи да предузму мере како би се очувала животна средина.  

Волонтери и стручне службе из 35 организација Црвеног крста у Војводини су, у 
сарадњи са партнерима у својим срединама, организовали предавања, трибине, 
превентивне прегледи грађана, као и уличне акције са циљем промовисања важности 
екологије и њене велике улоге у очувању здравља сваког појединца. Активности у 
својим срединама су реализовале организације Црвеног крста Алибунар, Апатин, Бач, 

Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква, 
Беочин, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, 
Ковин, Ковачица, Мали Иђош, Нови Сад, 
Нова Црња, Оџаци, Опово, Панчево, 
Пећинци, Рума, Сента, Шид, Сомбор, 
Србобран, Сремски Карловци, Сремска 
Митровица, Кула, Стара Пазова, Суботица, 
Врбас, Вршац, Житиште и Зрењанин.   

Већи број организација Црвеног крста 
у Војводини је у оквиру обележавања 
Светског дана здравља, одржао општинска 
такмичења „Шта знаш о здрављу“. 



Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2022. годину 

 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покрајинско такмичење „Шта знаш о здрављу“ је Црвени крст Војводине 
организовао 9. априла за Подмладак (ученике 7. и 8. разреда) и 16. априла за Омладину 
(ученике 1. и 2. разреда средње школе). Такмичење је одржано online, преко апликације 
Forms. На такмичењу су учествовали победници на градским и општинским 
такмичењима, на којима је учествовало укупно 1. 643 ученика из 130 основних и 56 
средњих школа. Покрајинско такмичење је обухватило ученике из 33 организације 
Црвеног крста са територије Војводине.  

У категорији Подмлатка се такмичило 40 ученика, од којих су највише бодова 
освојили такмичари из следећих организација: 

 
1. место -  Црвени крст Нови Бечеј 
2. место - Црвени крст Бачка Паланка 
3. место - Црвени крст Сомбор 
 

У категорији Омладине се такмичило 25 ученика, а остварен је следећи  
резултат: 
 
1. место – Црвени крст Рума 
2. место – Црвени крст Суботица 
3. место – Црвени крст Суботица 

 
Црвени крст Војводине  је свим учесницима поделио захвалнице за учешће, а 

победницима су додељени  поклон ваучери компаније Планета спорт.  
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Светски дан без дуванског дима – 31. мај 
 

Светски дан без дуванског дима, 31. мај се сваке 
године обележава како би се подигла свест јавности о 
разорним здравственим, друштвеним и економским 
последицама пушења и појачали напори који би 
резултирали престанком пушења. Светска здравствена 
организација (СЗО) је за овогодишњу кампању определила 
слоган „Дуван: Претња нашој животној средини“.   

Кампања је имала за циљ да подигне свест јавности 
о утицају дувана на животну средину – од узгоја, 
производње, дистрибуције и отпада. Кампања је такође 
имала за циљ да разоткрије напоре дуванске индустрије да 
„озелени” своју репутацију и производе, тако што ће се 
пласирати као еколошки прихватљиви.  

Кључне поруке овогодишње кампање су биле: Дуван штети животној средини; Натерајте 
дуванску индустрију да очисти свој неред; Оставите дуван да спасите нашу планету; 
Помозите узгајивачима дувана да пређу на одрживе усеве. 

Владе и креатори политике треба да подрже узгајиваче дувана да пређу на 
алтернативне, одрживије начине узгоја и производње дувана како би смањили утицај 
на животну средину. 

Током кампање су позиване владе и креатори политика да појачају законодавство, 
укључујући имплементацију и јачање постојећих шема како би произвођачи постали 
одговорни у вези еколошких и економских трошкова отпада од дуванских производа. 
Истицана је важност превенције и борбе против пушења и истакнут је значај 
упражњавања здравих стилова живота. 

Из тог разлога су превентивне активности, које су реализовале организације 
Црвеног крста у Војводини, имале за циљ да упозоре на здравствене и друге ризике који 
се повезују са употребом дувана код различитих циљних група. Организације Црвеног 
крста су, у сарадњи са домовима здравља и школама, организовали предавања, 
трибине и јавне манифестације, како би подсетиле на важност превенције и борбе 
против пушења и истакле значај упражњавања здравих стилова живота. 

Светски дан без дуванског дима су обележиле организације Црвеног крста: 
Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Инђија, Нова Црња, Нови 
Бечеј, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Шид, Србобран, Суботица и Зрењанин. 

 
Међународни дан борбе против злоупотреба и кријумчарења дрога 

 
Слоган кампање за 2022. годину „Брига у време кризних ситуација“  наглашава 

значај адекватног одговора на изазове повезане са употребом дрога током 
здравствених и хуманитарних кризних ситуација. У оквиру кампање апеловало се на све 
сегменте друштва, на владине и невладине организација и све заинтересоване стране 
да предузму хитне акције за заштиту људи, укључујући унапређење превенције и 
лечења зависности од дрога, али и активности на смањењу илегалне трговине дрога. 
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Према резултатима Европског школ-
ског истраживања о употреби психоактивних 
супстанци међу ученицима, у Србији 
је 2019. било коју дрогу током 
живота  пробало 8,6% ученика старости 16 
година. Канабис је најчешће коришћена 
дрога међу ученицима првих разреда 
средњих школа у Србији. Ову дрогу је током 
живота пробало 7,3% ученика првих разреда 
средњих школа, 5,6% ученика у претходних 
12 месеци и 3,2% у претходних 30 дана, са 
већом учесталошћу међу дечацима у 
поређењу са девојчицама. 

Организације Црвеног крста у Војводини су организовале предавања, трибине и 
уличне манифестације, како би истакле важност превенције злоупотребе дрога и значај 
упражњавања здравих стилова живота.  

Црвени крст Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Инђија, Кикинда, Нова 
Црња, Оџаци, Панчево, Стара Пазова и Зрењанин су организовали уличне активности, 
приликом којих су едуковани млади волонтери делили промотивно-едукативни 
материјал свим заинтересованим пролазницима. Грађани су имали су прилику да кроз 
разговор са волонтерима стекну основне информације о негативним последицама 
употреба дрога по здравље и живот сваког појединца, као и савете на који начин да 
негују здраве стилове живота. 

 
Светски дан срца 
 
        Овогодишњи Светски дан срца, 29. 
септембар,  обележен је под слоганом 
„Свим срцем за сва срца“. Светски дан срца 
је прилика да сви размисле како да најбоље 
допринесу развоју човечанства, очувању 
природе и свог менталног здравља. Када 
размишљамо срцем, емотивнији смо и 
саосећајнији. Због тога помажемо другима, 
хуманији смо и храбрије доносимо одлуке. 
Свим срцем укључује употребу речи „свим” 
и пребацује фокус са акција на кориснике 
акција, омогућавајући ширу примену 
кампање. 

Организације Црвеног крста су реализовале активности у сарадњи са домовима 
здравља, заводима за јавно здравље, локалним самоуправама и другим значајним 
партнерима са циљем да се истакне превенција главних фактора ризика – употреба 
дувана,  неправилна исхрана, физичка неактивност и штетна употреба алкохола. Ове 
године је Светски дан срца истакао значај промена у животном стилу. Војвођанске 
организације Црвеног крста су организовали предавања, трибине, јавне манифестације, 
спортске догађаје и базаре здравља и на тај начин промовисале здраве стилове живота 
у циљу смањења ризика од настанака срчаног и можданог удара у свим животним 

http://www.batut.org.rs/index.php?content=2140
http://www.batut.org.rs/index.php?content=2140
http://www.batut.org.rs/index.php?content=2140
http://www.batut.org.rs/index.php?content=2140
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добима. Своје извештаје су доставиле организације Црвеног крста: Ада, Апатин, Бач, 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Кикинда, Ковин, Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, 
Панчево, Пећинци, Рума, Србобран, Сремска Митровица, Суботица, Житиште и 
Зрењанин.  

 
Месец борбе против болести зависности 

 
Током новембра, месеца који је посвећен превенцији болести зависности и 

промоцији здравих стилова живота, организације Црвеног крста у градовима и 
општинама традиционално су организовале различите активности у сарадњи са 
школама, домовима здравља и представницима полицијских станица, а у циљу 
едукације и подизања свести деце и младих о штетности психоактивних супстанци. 

Организације Црвеног крста Бачка Паланка, 
Инђија, Кањижа, Ковачица, Кула, Нова Црња, 
Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Оџаци, Пећинци, 
Шид, Сремска Митровица, Стара Пазова и 
Житиште су известиле Црвени крст 
Војводине о активностима у школама, где су 
реализоване вршњачке едукације и 
радионице за ученике, као и предавања за 
наставнике и родитеље. Такође, 
организоване су и уличне акције током којих 
је дељен едукативни материјал. 

 
Болести зависности – обука 
 
 Црвени крст Војводине jе од 9. до 10. 
децембра 2022. године, у Одмаралишту 
Црвеног крста Бачка Паланка у 
„Багремари“, реализовао обуку у области 
Превенције болести зависности намењену 
младим волонтерима. На обуку је било 
позвано по 2 волонтера средњошколског 
узраста из 14 организација Црвеног крста и 
то: Апатин, Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Кањижа, Кикинда, Ковин, Нови Бечеј, Нови 
Сад, Оџаци, Рума, Сомбор, Србобран, 
Сремски Карловци и Вршац.  

На обуци су биле обрађиване следеће теме: никотинизам, алкохолизам, 
наркоманија, коцка и интернет. С обзиром на то да ће обучени волонтери бити 
ангажовани као вршњачки едукатори, посебно су обрађиване теме опште комуникације 
и комуникација вршњачког едукатора. Предавања и радионице су реализовали по један 
волонтер из Црвеног крста Сомбор и Рума и стручни сарадник Црвеног крста Војводине. 
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Светски  дан борбе против ХИВ/АИДС-а 

 
Светски дан борбе против ХИВ/АИДС, 1. децембар, 

окупља људе широм света са циљем усмеравања пажње на 
ХИВ пандемију. Овај дан се обележавао ове године под 
слоганом „Друштво доприноси напретку“. Поводом 
обележавања Светског дана ХИВ/АИДС, 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 као промо видео спот 
користиле филм „Дечко који се стидео“, Црвеног крста Палилула. 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. 

Укупно 23 организације Црвеног крста су доставиле извештаје Црвеном крсту 
Војводине и то: Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Бела Црква, Ириг, Кањижа, Ковачица, 
Нова Црња, Нови Кнежевац, Нови Сад, Оџаци, Опово, Пећинци, Рума, Сечањ, Шид, 
Србобран, Сремска Митровица, Суботица, Тител, Вршац, Жабаљ, Житиште и Зрењанин.  

 
 

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
 

                    У односу на смањене количине прикупљених јединица крви  организације 
Црвеног крста у Војводини су, на захтев Завода за трансфузију крви Војводине, током 
године реализовале више ванредних акција са циљем обезбеђивања несметаног 
функционисања здравственог система.  
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Упоредни резултати броја јединица крви у 2021. и 2022. години 

  
  ОЦК бр. станов. 2021 2021% 2022 2022% 

1 Ада       16,991           178  1.05%     214  1.26% 

2 Алибунар       20,151           247  1.23%     298  1.48% 

3 Апатин       28,929           488  1.69%     589  2.04% 

4 Бач       14,405           421  2.92%     367  2.55% 

5 Бaчка Паланка       55,528        2,518  4.53%  2,501  4.50% 

6 Бачка Топола       33,321           645  1.94%     703  2.11% 

7 Бачки Петровац       13,418           343  2.56%     387  2.88% 

8 Бечеј      37,351        1,147  3.07%  1,214  3.25% 

9 Бела Црква      17,367           421  2.42%     479  2.76% 

10 Беочин       15,726           373  2.37%     406  2.58% 

11 Чока       11,398           125  1.10%    126  1.11% 

12 Инђија       47,433        2,190  4.62%  2,394  5.05% 

13 Ириг       10,866           181  1.67%     219  2.02% 

14 Кањижа       25,343           773  3.05%     741  2.92% 

15 Кикинда      59,453        1,734  2.92%  1,675  2.82% 

16 Ковачица       25,274           313  1.24%      326  1.29% 

17 Ковин       33,722           763  2.26%      795  2.36% 

18 Кула      43,101           716  1.66%     738  1.71% 

19 Мали Иђош       12,031           163  1.35%     157  1.30% 

20 Нова Црња      10,272           198  1.93%     232  2.26% 

21 Нови Бечеј      23,925           742  3.10%     888  3.71% 

22 Нови Кнежевац      11,269             94  0.83%     110  0.98% 

23 Нови Сад     341,625       11,164  3.27% 1,492  3.36% 

24 Оџаци      30,154           951  3.15%     665  2.21% 

25 Опово       10,440           203  1.94%      204  1.95% 

26 Панчево     123,414        2,807  2.27%  3,226  2.61% 

27 Пећинци      19,720           322  1.63%     422  2.14% 

28 Пландиште       11,336           225  1.98%      249  2.20% 

29 Рума       54,339        1,318  2.43%  1,561  2.87% 

30 Сечањ       13,267           155  1.17%     145  1.09% 

31 Сента      23,316           532  2.28%     617  2.65% 

32 Шид      34,188           864  2.53%     878  2.57% 

33 Сомбор       85,903        1,673  1.95%   1,966  2.29% 

34 Србобран       16,317           428  2.62%     428  2.62% 

35 Ср. Карловци         8,750           259  2.96%     263  3.01% 

36 Ср.Митровица       79,940        2,094  2.62%  2,354  2.94% 

37 Стара Пазова       65,792        1,561  2.37%  2,065  3.14% 

38 Суботица     141,554        4,634  3.27%  4,827  3.41% 

39 Темерин      28,287           818  2.89%     943  3.33% 

40 Тител      15,738           356  2.26%      377  2.40% 

41 Врбас      42,092           885  2.10%     954  2.27% 

42 Вршац       52,026        1,417  2.72%  1,521  2.92% 

43 Жабаљ       26,134           711  2.72%     714  2.73% 

44 Житиште       16,841           263  1.56%     302  1.79% 

45 Зрењанин    123,362        2,200  1.78%  2,649  2.15% 

УКУПНО 1,931,809       50,613  2.31% 54,381  2.48% 
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Остварени резултати на пољу добровољног давалаштва крви током 2022. 
године у АП Војводини 

 
Општине са остварених  0 – 1  % давања крви 

  

 
r.br. 

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

Процентуална 
разлика 
2021/2022 

1. Нови Кнежевац  0,98 110 +16 0,14% 

 
Општине са остварених  1 – 2  % давања крви 

rbr 
 

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

Процентуална 
разлика 
2021/2022 

1.  Ада 1,26 214 +36 0,21% 

2. Алибунар  1,48 298 +51 0,25% 

3. Чока 1,11 126 +1 0,01% 

4. Ковачица 1,29 326 -13 -0,05% 

5. Кула 1,71 738 +22 0,05% 

6. Мали Иђош 1,30 157 -6 -0,05% 

7. Опово  1,95 204 1 0,01% 

8. Сечањ 1,09 145 -10 -0,08% 

9. Житиште 1,79 302 +39 0,23% 

  
Општине са остварених  2,01 – 3  % давања крви 

rbr 
 

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

Процентуална 
разлика 
2021/2022 

1. Aпатин 2,04 589 +101 0,35% 

2. Бач 2,55 367 -54 -0,37% 

3. Б.Топола 2,11 703 +58 0,17% 

4. Б. Петровац  2,56 387 +44 0,33% 

5. Бела Црква  2,76 479 +58 0,33% 

6. Беочин 2,58 406 +33 0,21% 

7. Ириг 2,02 219 +38 0,35% 

8. Кањижа 2,92 741 -32 -0,13% 

9. Кикинда 2,82 1675 -59 -0,10% 

10. Ковин 2,36 795 32 0,09% 

11. Нова Црња 2,26 232 +34 0,33% 

12. Панчево  2.61 3226 +419 0,34% 

13. Пећинци  2,14 422 +100 0,51% 

14. Пландиште 2,20 249 +24 0,21% 

15. Рума 2,87 1561 +179 0,45% 

16. Сента  2,65 617 +85 0,36% 

17. Шид 2,57 878 +14 0,04% 

18. Сомбор 2,29 1966 +293 0,34% 

19. Србобран  2,62 428 0 0,00% 

20. Ср.Митровица 2,94 2354 +260 0,33% 

21. Тител 2,40 377 +21 0,13% 

22. Врбас 2,27 954 +69 0,16% 
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23. Вршац 2,92 1521 +104 0,20% 

24. Жабаљ 2,73 714 +3 0,01% 

25. Зрењанин  2,15 2649 +449 0,36% 

26. Оџаци 2,21 665 -286 -0,95% 

 
Општине са остварених  3,01 – 4  % давања крви 

 
r.br 

Општина % давања бр. 
давања 

плус (+) или 
минус(-) 

Процентуална 
разлика 
2021/2022 

1.. Бечеј 3,25 1214 +67 0,18% 

2. Нови Бечеј  3,71 888 +146 0,61% 

3. Нови Сад 3,36 11492 +328 0,10% 

4. Ср. Карловци 3,01 263 +4 0,05% 

5. Стара Пазова  3,14 2065 +504 0,77% 

6. Суботица 3,41 4827 +193 0,14% 

7. Темерин 3,33 943 +125 0,44% 

 
Општине са остварених  4,01 – 5  % давања крви 

 
r.br. 

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

Процентуална 
разлика 
2021/2022 

1. Б. Паланка  4,50 2501 -17 -0,03% 

 
Општине са остварених  5,01 – ....  % давања крви 

 
r.br. 

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

Процентуална 
разлика 
2021/2022 

2. Инђија 5,05 2394 +204 0,43% 

 

Сажетак: 
 

 
r/b 

Заступљеност у 
групама 
 од – дo % 

  

број 
општина 

%  учешћа у 
односу на 45 
општина АПВ 

1. 0 – 1 % 1 2,22% 

2. 1 – 2 % 9 20% 

3. 2 – 3 % 26 58% 

4. 3 – 4% 7 15,56% 

5. 4 – 5% 1 2,22% 

6. 5 - 6% 1 2,22% 

 Укупно:    45 100% 

 

Напомена: 
плус (+) или минус(-) одељак  дефинише разлику у броју јединица у односу на 
предходну годину.  
 

У односу на 2021.годину у 2022.годину прикупљено је 3.705 јединице крви више. 
Повећање прикупљених јединица крви региструје се у 37 организацији Црвеног крста, 
док 8 организације има мањи број прикупљених јединица крви него у 2021.години.  
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Током 2022. процентуално у односу на број становника са увећањем 
најуспешнија је била општина Стара Пазова са 0,77% увећања у односу на 2021. затим 
Нови Бечеј са увећањем од 0,61%, па Пећинци од 0.51% увећање броја прикупљених 
јединица крви је производ активнијег присуства на друштвеним мрежама и медијима, 
али и здравијег становништва (одуство већег броја оболелих од Ковида). Највећи пад 
бележи се у општини Оџаци где је компанија са територије општине онемогућила 
својим запосленима да одлазе да дају крв на редовне акције. Такође, није одобрила ни 
организацију акције у простору компаније нити исказала било какав сензибилитет за ову 
врсту активности.  

 
Семинар за мотиваторе  
 
              Семинар за мотиваторе добровољних давалаца крви 
организован је у периоду од 10. до 13. марта 2022. године у 
одмаралишту Црвеног крста Вршац, на Вршачком брегу.  
                Семинар  је са успехом завршило 28 полазника из 
организација Црвеног крста Нови Бечеј, Житиште, Бечеј, 
Србобран, Ковин, Шид, Сремска Митровица и Рума. На семинару 
је учествовало и 8 полазника из Црвеног крижа Федерације Босне 
и Херцеговине. Размена искустава, знања и вештина значајно ће 
допринети креативнијем приступу у осмишљавању промотивних 
кампања са циљем да се повећа број потенцијалних давалаца на 
акцијама које организују организације Црвеног крста.  
    Семинар су реализовала три предавача из структуре волонтера 
– спољних сарадника Црвеног крста Војводине и стручне службе 
Црвеног крста Војводине.  
 
Мотивационо предавање за ученике 
 
                   На позив организације Црвеног крста Нови Сад, 30. 
марта је одржано мотивационо предавање на тему давалаштва 
крви и комуникације са потенцијалним даваоцима у средњој 
медицинској школи „7. април“. Мотивационом предавању је 
присуствовало 23 ученика.  
 
 
Промотивна кампања 

 
Током априла, маја и јуна реализована су снимања у 10 општина и градова са 

продукцијском кућом „Meda Broadcast Solution“ у склопу промотивне кампање „Повежи 
живот“. Кампања је отпочела пласирањем промотивног спота 11. маја на Национални 
дан добровољних давалаца крви, а завршила се промотивним спотом 14. јуна, на 
Светски дан добровољних давалаца крви.  
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Заједнички осмишљеним концептом и сценаријом снимљени су кадрови за 
промотивну кампању у Бачкој Паланци, Инђији, Сремској Митровици, Зрењанину, 
Кикинди, Панчеву, Вршцу, Суботици, Сомбору и Новом Саду. Снимање је реализовано 
са волонтерима који учествују у промоцији добровољног давалаштва крви у својој 
средини. Пласирање промотивних спотова је имало за циљ  покретање грађана у 
локалним заједницама да дођу на 
акције добровољног давања крви. 
На тај начин ће грађани 
допринети повећању резерви 
крви у летњем периоду и 
омогућити несметано 
функционисање здравственог 
система. У видео материјалу 
црвено клупко представља метафору, односно симболизује крв, као нит живота која нас 
све повезује.  
 
Светски дан добровољних давалац крви 
 

Поводом обележавања 14. јуна Светског дана добровољних давлаца крви, у 
седишту Црвеног крста Србије је 13. јуна уприличена додела признања за најхуманије 
средине.  Др Верица Лазић, саветница за здравствена и социјална питања председника 
Републике Србије, Александра Вучића, уручила је 11 признања најуспешнијим 
срединама у добровољном давалаштву крви у 2021. години. 

Проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије честитао је 
даваоцима крви празник и 
захвалио се на солидарности 
грађана, који ни у време 
пандемије нису одустајали од 
добровољног давања крви. 

Испред Министарства 
здравља Републике Србије 
присутнима се обратила и др 
Јелена Јанковић, помоћник 
Министра здравља. 

 „За најхуманију општину“ у 
Војводини признања су добиле 
општине Инђија и  Бачка Паланка. 

 
 
Конкурс „Крв живот значи“  

 
На ликовном конкурсу „Крв живот значи“, који традиционално расписује Црвени 

крст Србије, учествовале су 32 војвођанске организације Црвеног крста, у које су 
пристигли радови из укупно 177 основних и 35 средњих школа.   

По категоријама је пристигло укупно 9,270 ликовних радова,  938 литерарна рада 
и 40 видео материјала.  
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Радови су прослеђени Црвеним крсту Србије, где је Комисија Црвеног крста 
Србије одабрала најуспешније радове ученика.  

У категорији СМС радова од 5 до 8 разреда прво место освојио је Петар Пајић из 
Сомбора, а друго Сенка Шарац из Новог Сада. 

У категорији средњих школа друго место освојила је Наталија Грујић из Новог 
Сада, а треће место Вилијам Магда из Ковина.   

У категорији визуали од 1 до 4 разреда средње школе, треће место је освојила је 
Милица Милошчин из Новог Сада. 

У категорији видео материјала награђени су ученици из Сомбора у категорији од 
1 до 4. разреда средње школе:  Никола Ристић, Марко Лерић, Никола Михајловић, 
Марина Маунић, Ђурђина Драгосављевић, Здравко Стаменковић, Јована Кљаић, 
Милана Тешановић, Сташа Шимунов, Викторија Ћурувија, Видан Јеротијевић из Средње 
техничке школа Сомбор, ментор Јелена Терзин. 

 
Акција добровољног давања крви   
 

Црвени крст Војводине је, у договору са Заводом за трансфузију крви Војводине, 
у својим просторијама реализовао акцију добровољног давања крви са ВМА. Акција је 
реализована 21. јула 2022. у временском периоду од 8 до 13 часова, а самој акцији се 
одазвало 78 особа, од којих је 67 особа дало крв.  
 
Добровољно давалаштво крви у ванредним и  кризним ситуацијама 
 

Црвени крст Војводине jе организовао камп на тему "Добровољно давалаштво 
крви у ванредним и кризним ситуацијама" од 27 до 30. јула 2022. године у објекту 
Црвеног крста Пландиште у Хајдучици.  

На кампу је учествовало 17 
волонтера из организација Црвеног 
крста Бачка Паланка, Нови Сад, 
Зрењанин, Нови Бечеј, Ковин, Сомбор и 
Пландиште.  

Током кампа, учесници су имали 
прилике да се упознају са сегментима 
деловања у несрећама и механизмом 
настанка одређених ситуација (пожари, 
поплаве, одрони, клизишта и слично), 
као и улогом Црвеног крста у 
ванредним ситуацијама са посебним 
освртом на добровољно давалаштво 
крви.  

 
Обука  
 

По позиву Црвеног крста Зрењанин, 30. септембра и 1. октобра, стручни сарадник 
Црвеног крста Војводине реализовао две обуке. Прва обука је била намењена за 
организаторе акција у месним заједницама, а друга за младе мотиваторе у средњим 
школама и на факултетима.  
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Јединствен систем обучавања 
 

Црвени крст Србије је организовао 4. октобра састанак са циљем размене 
искустава и материјала који се користе у организацији едукација мотиватора и 
организатора акција. Циљ састанка је био дефинисање јединственог начина обучавања 
будућих мотиватора и организатора у области добровољног давалаштва крви..  
 
Састанци  

 
Током октобра и новембра месеца Црвени крст Војводине је са Заводом за 

трансфузију крви организовао 4 састанка у вези са планом акција за 2023. годину. 
Разматрани су и изазови који нас очекују у 2023. години, као и на који начин можемо да 
побољшамо број јединица који се прикупи на терену, а све зарад очувања несметаног 
функционисања здравственог система.  

Црвени крст Војводине је организовао састанак коме су присуствовале 
организације Црвеног крста које на својој територији имају болничку банку крви, као и 
представници Црвеног крста Инђија и Бачка Паланка као најуспешније у прикупљању 
јединица крви. Теме састанка односиле су се на потешкоће у раду, недовољан број 
јединица крви. Дефинисање јединственог приступа у медијској промоцији. Као резултат 
састанка је проистекао  документ са закључцима који ће бити предмет дискусије на 
Комисији и ослонац за даљи рад и унапређење давалаштва крви у Војводини. Састанку 
је присуствовало 27 учесника.  

У Црвеном крсту Војводине је одржан састанак са стручним сарадником Црвеног 
крста Србије за добровољно давалаштво крви, са циљем представљања апликације и 
начина извештавања кроз апликацију. Том приликом је одржан и видео састанак са 
представником Интермина.  

На позив секретара организације Црвеног крста Сомбор, стручни сарадник 
Црвеног крста Војводине за добровољно давалаштво крви је 8. децембра присуствовао  
састанку, на коме су се разматрали нови приступи у организовању акција добровољног 
давања крви, ширења знања о добровољном давалаштву крви, као и о потребама 
болнице у Сомбору за јединицама крви. Стручни сарадник Црвеног крста Војводине је 
том приликом  присуствовао на акцији добровољног давања крви.  
 
Семинар за здравствене раднике 

 
Завод за трансфузију крви Војводине акредитовао је семинар за здравствене 

раднике o добровољном давалаштву крви и адекватном приступу и односу према 
добровољним даваоцима крви. Како је акредитација резултат иницијативе Црвеног 
крста Бачка Паланка, 24. новембра 2022. године је  одржан први семинар у Бачкој 
Паланци. На позив Црвеног крста Бачка Паланка, семинару је присуствовао стручни 
сарадник Црвеног крста Војводине.  
 
25. година удружења Изворни клуб 100 

 
 У Заводу за трансфузију крви Војводине је 12. децембра обележен Меморијал 

Милана Бате Коларског и 25 година од оснивања удружења Изворни клуб 100. Том 
приликом су представници удружења исказали велику захвалност организацији 
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Црвеног крста Војводине на подршци и бризи о људима који више не могу да дају крв. 
Посебно су истакли писмо које су добили као знак захвалности. Свечаности је 
присуствовао стручни сарадник Црвеног крста Војводине за добровољно давалаштво 
крви.  
 
Дан захвалности за дату крв 
 

Основна организација Црвеног крста покрајинских органа је 12. децембра, у 
Клубу посланика Скупштине АП Војводине, организовала свечано уручивање признања 
вишеструким даваоцима крви. Свечаности је присуствовао стручни сарадник Црвеног 
крста Војводине.  

 
 

ПРВА ПОМОЋ 
 

Релиценцирање предавача 
 
Црвени крст Војводине, као 

Референтни центар за обуку у области 
пружања прве помоћи у оквиру структуре 
Националног друштва, врши континуирану 
едукацију предавача прве помоћи. Поред 
обуке за нове предаваче, центар сваке 
године организује семинаре за 
релиценцирање и обнову знања предавача 
прве помоћи који већ реализују обуке у 
организацијама Црвеног крста на територији АП Војводине. 

 Током марта месеца 2022. године, у Кикинди, Ковину и Сомбору реализовани су 
семинари по новом програму који је усвојен на Комисији прве помоћи Црвеног крста 
Србије. Програм обухвата представљање нових препорука Међународне федерације 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца у области прве помоћи, реанимације и 
едукације 2020, преглед програма обука који се реализују у оквиру организација 
Црвеног крста,  као и део који обухвата теоријску и практичну проверу знања предавача.  

Успешно је релиценцирано 33 предавача прве помоћи из 14 организација 
Црвеног крста са територије АП Војводине: Кикинде, Новог Кнежевца, Сенте, Аде, 
Кањиже, Житишта, Ковина, Панчева, Ковачице, Пландишта, Сомбора, Суботице и 
Апатина. 

Током априла месеца Црвени крст Војводине је наставио са релиценцирањем 
предавача прве помоћи са територије АП Војводине. У Новом Саду је, 5. априла 2022. 
године, 13 предавача прве помоћи испунило критеријуме у оквиру теоријског и 
практичног дела и успешно обновили лиценцу предавача Црвеног крста Србије. У 
оквиру четири групе за релиценцирање, обухваћено је  7 организација Црвеног крста из 
следећих средина: Бачка Паланка, Нови Бечеј, Сремска Митровица, Нови Сад, Инђија, 
Мали Иђош и Суботица. 
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Семинари за нове предаваче прве помоћи 

 
Циљ Црвеног крста Војводине у области прве помоћи је смањење последица 

несрећа у смислу спасавања живота и смањења последица повређивања, као и очување 

здравља становништва. Јачање 
капацитета организације у сегменту едукације, подучавање првенствено ученика 
основног и средњошколског узраста, али и свих грађана основним вештинама прве 
помоћи, значајно доприноси очувању безбедности локалних заједница и подизању 
отпорности у одговору на несрећу било које врсте. 

 
У периоду од 12 до 15. маја, на Вршачком брегу, инструкторски тим Црвеног крста 

Војводине је реализовао семинар за 22 полазника из организација Црвеног крста: Нови 
Сад, Ковин, Тител, Бачка Топола, Жабаљ, Ада, Пландиште, Суботица, Нови Бечеј, 
Сремски Карловци, Апатин, Мали Иђош и Бела Црква. Учесници су успешно испунили 
критеријуме у оквиру теоријског и практичног дела испита и стекли звање предавача 
прве помоћи. 
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У периоду од 23. до 25. јуна 2022. године, у Новом Саду, још девет полазника из 
6 организација Црвеног крста Сомбор, Сремска Митровица, Бачка Паланка, Нови Сад, 
Нова Црња и Србобран, успешно је положило испит за предавача прве помоћи. 

 

 
 
Обука РППСО 
 

Реалистички приказ повреда, стања и 
обољења представља значајан сегмент обуке у 
пружању прве помоћи. Тим чине шминкер који, 
користећи различите технике, боје и материјале 
веродостојно приказује повреде и стања које се у 
различитим ситуацијама и несрећама могу 
догодити. Поред шминкера, саставни део тима су и 
маркиранти, који глуме повређене, приказујући све 
симптоме и знаке које су карактеристичне за 
одређену повреду или стање. 

У периоду од 23. до 25. јуна 2022. године, у 
доњој сали наставног центра Црвеног крста 
Војводине, 14 полазника из организација Црвеног 
крста: Сремски Карловци, Стара Пазова, Бачка 
Топола, Пландиште, Апатин, Инђија, Србобран, 
Ириг, Оџаци, Мали Иђош и Нови Бечеј успешно су 
завршили основну обуку из реалистичког 
приказивања повреда, стања и обољења. 
  
 
Обележавање Олимпијског дана 
 
   На позив Црвеног крста Србије, тим Црвеног крста Војводине, сачињен од 27 
едукованих волонтера из 5 организација Црвеног крста: Зрењанин, Ковин, Панчево, 
Сремска Митровица и Сомбор, пружио је подршку Олимпијском комитету Србије у 
обележавању Олимпијског дана који је по двадесет осми пут организован у част 128 
годишњице оснивања Међународног олимпијског комитета. 
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Кампања „Живот у твојим рукама“  

 

Кампању је спроводио Црвени крст Србије заједно са Олимпијским комитетом 
Србије, уз покровитељство Министарства здравља Републике Србије. 

Акценат кампање је био на едукацији грађана да реагују у тренуцима наглог 
застоја срца јер су, када срце стане, први минути драгоцени и спасавају живот. 
Извођењем мера оживљавања “купујемо драгоцено време”, до доласка медицинске 
службе, јер само чекање на хитну помоћ или интервенцију лекара, без адекватне 
помоћи, може довести до смртног исхода. 

Први корак је био обука лекара спортске медицине, физиотерапеута и тренера 
који ће наставити, заједно са стручним тимом Црвеног крста Србије, едукацију опште 
популације. Уједно, знања стечена обуком моћи ће да примењују у свом раду са 
спортистима. 

Циљ Кампање је био ширење свести о томе да можемо спасити људски живот 
правовременим реаговањем. Обука подразумева савладавање основних мера 
оживљавања и начина коришћења аутоматског спољашњег дефибрилатора, апарата 
намењеног немедицинском кадру, обичним грађанима када се нађу у прилици да 
помогну особи под срчаним застојем и врате је у живот. Коришћење је једноставно и, 
уколико се следе упутства, не може се нанети штета унесрећеном. Апарати за 
аутоматску дефбрилацију би требало да буду доступни на местима окупљања великог 
броја људи, као што су аеродроми, спортски центри, тржни центри и сл. 

Активности предвиђене Кампањом су реализоване у Сомбору, Суботици, Руми, 
Бачкој Паланци и Зрењанину. 
 
Обука за реалистички приказ повреда, стања и обољења 
 

У циљу јачања капацитета организације Црвеног крста за реализацију обука у 
области прве помоћи, Црвени крст Војводине реализовао је семинар у области 
реалистичког приказа повреда, стања и обољења у Бачком Моноштору, у периоду од 
22. до 24. августа 2022. године. Семинару је присуствовао 21 полазник из 12 
организација Црвеног крста са територије АП Војводине: Нови Сад, Зрењанин, Кањижа, 
Суботица, Сомбор, Кикинда, Сремска Митровица, Рума, Стара Пазова, Сремски 
Карловци, Инђија и Бачка Топола.  



Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2022. годину 

 

46 
 

Реалистички приказ повреда, стања и обољења је значајан сегмент обуке прве 
помоћи који доприноси побољшању усвајања нових вештина од стране полазника.  

      
Покрајинска смотра и такмичење у пружању прве помоћи 
 

Покрајинска смотра и такмичење у области прве помоћи и реалистичког приказа 
повреда, стања и обољења, која је реализована 9 и 10. септембра на градском 
купалишту „Штранд“, окупила је 20 организација Црвеног крста са територије АП 
Војводине односно, 42 екипе у категорији петлића, подмлатка, омладине и РППСО. На 
18 радних тачака распоређених дуж купалишта волонтери су приказали знања и 
вештине које су стекли на претходним обукама у својим срединама, разменили искуства 
са волонтерима из других организација Црвеног крста и уз искусне инструкторе прве 
помоћи, који су водили активности на радним тачкама, научили неке нове вештине које 
ће им помоћи у њиховом даљем раду. 

У петак, 9. септембра, своје знање су приказали чланови екипе реалистичког 
приказа повреда, стања и обољења. Учествовало је 9 трочланих екипа, који су чинили 
шминкер и два маркиранта. Остварен је следећи пласман: 

 
Пласман екипа реалистичког приказа повреда, стања и обољења: 
 

 Организација Црвеног крста бодови 

1 Рума 211 

2 Нови Сад 204 

3 Сремска Митровица 188 

4 Суботица 174 

5 Кањижа 157 

6 Ковин 151 

7 Инђија 140 

8 Зрењанин 133 

9 Кикинда 112 

 
Прве четири екипе су оствариле пласман на Државно такмичење. 

 
У суботу, 10. септембра, на смотри прве помоћи учествовало је 13 организација 

Црвеног крста из следећих средина: Ада, Апатин, Бела Црква, Инђија, Кањижа, Кикинда, 
Ковин, Мали Иђош, Оџаци, Панчево, Сента, Сомбор и Стара Пазова, са укупно 19 екипа 
у категорији омладине и подмлатка. На 10 полигона  организовани су индивидуални 
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тестови, наставне и дидактичке игре као и радни полигони на којима су волонтери 
збрињавали повређене у реалним ситуацијама, учили неке нове технике примене 
троугле мараме, основне принципе тријаже и збрињавања већег броја повређених. 

 На другој страни, у такмичарском делу учествовало је 6 организација Црвеног 
крста: Бачка Топола, Рума, Зрењанин, Суботица, Сремска Митровица и Нови Сад са 
укупно 11 екипа, 6 у категорији омладине и 5 у категорији подмлатка. На Покрајинском 
такмичењу ван конкуренције, учествовала је и гостујућа екипа Црвеног крижа Орашја 
која је победила на такмичењу које је организовала Федерација Црвеног крижа Босне и 
Херцеговине. На такмичарском делу било је седам полигона, 5 радних уз теоријску 
проверу знања и проверу познавања протокола основне животне потпоре. Остварен је 
следећи пласман: 
 
У категорији Подмлатка: 
 

 Организација Црвеног крста бодови 

1 Сремска Митровица 1487 

2 Нови Сад 1405 

3 Суботица 1399 

4 Зрењанин 1307 

5 Рума 1223 

 
У категорији Омладине: 
 

 Организација Црвеног крста бодови 

1 Нови Сад 2056 

2 Сремска Митровица 1939 

3 Суботица 1930 

4 Зрењанин 1923 

5 Рума 1865 

6 Бачка Топола 1209 

 
У обе категорије, прве четири екипе оствариле су пласман за Државно такмичење. 
Поред наступа екипа прве помоћи у категоријама подмлатка и омладине, најмлађи 
волонтери организације Црвеног крста Инђија и Нови Сад, приказали су завидно знање 
и вештине у области прве помоћи и потврдили да основне вештине прве помоћи може 
да научи свако, без обзира на године старости, занимање. То је уједно био и мото 
овогодишњег Светског дана прве помоћи, „Учимо да помажемо целог живота“, који се 
обележава сваке друге суботе у септембру месецу у већини Националних друштава у 
оквиру Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Овом 
поруком скрећемо пажњу да не може бити ни превише рано ни превише касно да се 
учи прва помоћ. Вештине прве помоћи су животно важне и требало би их учити 
постепено током живота и повремено усавршавати у доменима који су актуелни у 
конкретном периоду или околностима, због врсте занимања, бављења спортом, због 
родитељства или бриге о старијим члановима породице. Најбоље је прву помоћ учити 
и обнављати више пута током живота, од раног детињства до зрелих година. У Србији 
сваке године, више од 10.000 школске деце и младих и исто толико одраслих особа, 
изложених ризику због посла или учешћа у саобраћају, научи вештине прве помоћи у 
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организацијама Црвеног крста. Што већи број људи влада вештинама прве помоћи, то 
је заједница безбеднија и снажнија. У оквиру Црвеног крста Војводине, више од 20 
организација Црвеног крста реализовало је активност у области прве помоћи.  

Поред едукативних и такмичарских полигона, Црвени крст Војводине је 
организовао и јавни час прве помоћи на коме су грађани, уз помоћ лиценцираних 
предавача, могли да се подсете и провежбају основне кораке кардиопулмоналне 
реанимације код одраслог човека и бебе, као и употребу аутоматског спољашњег 
дефибрилатора. 
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 Државно такмичење у пружању прве помоћи и 
реалистичком приказу повреда, стања и обољења 
 

Такмичење у реалистичком приказу повреда, стања и обољења одржало се у 
згради Црвеног крста Србије, у петак 23. септембра, док је такмичење у првој помоћи 
одржано у оквиру манифестације ''Сајам спорта'' на Ади Циганлији, у суботу 24. 
септембра. 

Тема такмичења су биле повреде у спорту како би се скренула пажња на 
безбедно бављење спортом и колико је значајно познавање основних мера прве 
помоћи од стране спортиста, спортских радника, али и свих грађана који посећују 
спортске манифестације. На такмичењу је учествовало 13 екипа реалистичког приказа, 
14 екипа подмлатка и 15 екипа омладине, из свих крајева Републике Србије. 
 Екипе организације Црвеног крста са територије АП Војводине оствариле су 
следећи пласман: 
 

У категорији реалистичког приказа повреда, стања и обољења, најбоље екипе су 
биле: 
 

1.   место екипа Црвеног крста Ужице 
2.   место екипа Црвеног крста Стари град 
3.   место екипа Црвеног крста Крагујевац 
6.   место екипа Црвеног крста Нови Сад 
7.   место екипа Црвеног крста Сремска Митровица 
8.   место екипа Црвеног крста Рума 

    10.  место екипа Црвеног крста Суботица 
 
У категорији Омладине пласман екипа био је: 
 

1.   место екипа Црвеног крста Стари град 
2.   место екипа Црвеног крста Палилула 
3.   место екипа Црвеног крста Нови Сад 
4.   место екипа Црвеног крста Суботица 
6.   место екипа Црвеног крста Сремска Митровица 

      9.  место екипа Црвеног крста Зрењанин 
 
У категорији Подмлатка: 
 

1.   место екипа Црвеног крста Палилула 
2.   место екипа Црвеног крста Вождовац 
3.   место екипа Црвеног крста Стари град 
4.   место екипа Црвеног крста Сремска Митровица 
7.   место екипа Црвеног крста Нови Сад 
8.   место екипа Црвеног крста Суботица 

    10.  место екипа Црвеног крста Зрењанин 
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Релиценцирање предавача прве помоћи 
 

 Црвени крст Војводине је, као Референтни центар за обуку у области пружања прве 
помоћи у оквиру структуре Националног друштва, наставио са релиценцирањем 
предавача прве помоћи из организација Црвеног крста са територије АП Војводине. У 
Новом Саду је, 10. октобра 2022. године, 5. група предавача успешно релиценцирана. 
Укупно 11 предавача прве помоћи из организација Црвеног крста Зрењанин, Врбас, 
Нови Бечеј, Нови Сад  и Рума испунило је критеријуме у оквиру теоријског и практичног 
дела и успешно обновило лиценцу предавача Црвеног крста Србије.  
 
 
Промоција приручника „Основе напредне прве помоћи“  
 

Црвени крст Војводине је, као аутор и издавач, 14. октобра 2022. године 
организовао промоцију приручника у области прве помоћи под називом „Основе 
напредне прве помоћи“. Приручник је намењен волонтерима који учествују у 
логистичкој подршци и пружању прве помоћи на јавним манифестацијама и у одговору 
на несрећу, али и свим појединцима, здравственим радницима који представљају прву 
карику у прехоспиталном збрињавању и потребан им је већи обим знања и вештина за 
правовремено и сврсисходно указивање помоћи.  

   
 

 
 

ПРИПРЕМА ЗА ОДГОВОР НА НЕСРЕЋУ 
 
Јачање капацитета организација Црвеног крста 
 

Један од циљева Програма припреме и одговора на несрећу је постизање 
минимума стандарда у обучавању волонтера организација Црвеног крста, чланова 
Јединице за деловање у несрећама, које постоје на нивоу сваког града и општине, за 
обављање задатака  који су јој поверени у складу са мандатом и капацитетима. Посебна 
пажња је усмерена на подизању капацитета организације Црвеног крста да  хитно и 
адекватно притекне у помоћ угроженима услед несрећа, као и да пружи неопходну 
подршку службама и деловима интегрисаног система заштите и спасавања у Републици 
Србији, да оправда законом утврђен положај организације која помаже државним 
органима у хуманитарној области испуњавањем поверених задатака, посебно у случају 
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масовних несрећа са великим бројем погођених лица и породица, којима је неопходно 
хитно збрињавање. 

У циљу јачања капацитета организација Црвеног крста на територији АП 
Војводине у области едукације, Црвени крст Војводине је у периоду од 26. до 28. маја 
реализовао семинар за потенцијалне инструкторе у оквиру програма припреме и 
одговора на несрећу. Током тродневног рада 13 полазника из 7 организација Црвеног 
крста: Зрењанин, Сомбор, Суботица, Сремска Митровица, Панчево, Ковин и Бачка 
Паланка, успешно је провежбало теоријске и практичне сегменте основне обуке и тиме 
испунили критеријуме за даљу едукацију, након које ће постати инструктори Црвеног 
крста Србије. Другог дана семинара реализована је практична вежба кроз коју су 
провежбани могући задаци организације Црвеног крста у одговору на несрећу, чиме су 
ојачани капацитети организација за одговор на несрећу. 

 
Подршка у реализацији здружене вежбе „ПЕШЧАРА 2022“  
 

Општински штаб за ванредне ситуације Ковин је, у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова – Сектором за ванредне ситуације, 2. октобра 2022. године, 
организовао стручно усавршавање за припаднике добровољно ватрогасних друштава 
са своје територије и здружену вежбу за све субјекте заштите и спасавања од посебног 
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значаја. Циљ вежбе је био унапређење сарадње свих субјеката који учествују у одговору 
на несрећу и подизање степена заштите од пожара на виши ниво. Црвени крст Ковин је, 
у складу са својим мандатом и Мисијом, учествовао у пружању прве помоћи и 
збрињавању повређених лица. На позив Црвеног крста Ковин, Црвени крст Војводине је 
пружио логистичку подршку у виду дела опреме која је потребна за формирање пункта 
за тријажу и збрињавање повређених.  

 
Округли сто 
 

У периоду од 28. до 29. октобра 2022. године, Црвени крст Сомбор је организовао 
округли сто под називом „Улога и значај Црвеног крста у ванредним ситуацијама у 
локалној заједници“. Поред координатора Програма припреме и одговора на несрећу 
Црвеног крста Војводине, која је била модератор састанка, своја искуства су изнели 
представници Црвеног крижа Осијечко барањске жупаније, Осијека, Тузле и Брчко 
дистрикта, секретари организација Црвеног крста Црвеног крста Кикинда, Бачка 
Паланка и Сомбор, као и представник штаба за ванредне ситуације града Сомбора, Иван 
Глигорић. Кроз примере добре праксе и изазове кроз које су пролазиле организације, а 
које су представили панелисти, показало се колико је значајна размена искуства 
организација Црвеног крста у окружењу, у постизању што бољег одговора на несрећу, 
различитог порекла, у оквиру својих заједница.  

 

  
 
Основна обука за чланове јединица за деловање у несрећама 
 

У циљу подизања капацитета за одговор на несрећу организација Црвеног крста на 
територији АП Војводине, Црвени крст Војводине је одржао две основне обуке за 
чланове јединица за деловање у несрећама, који ће у својој средини бити значајна 
подршка организацији Црвеног крста  у реализацији активности пре, током и после 
несреће, које су дефинисане Законом о Црвеном крсту и Законом о смањењу ризика и 
управљању ванредним ситуацијама.  

У периоду од 24. до 26. новембра и од 6. до 8. децембра 2022. године реализоване 
су основне обуке у Бачкој Паланци и Малом Иђошу. Обуку је успешно завршило 42 
полазника из организација Црвеног крста: Нови Сад, Рума, Апатин, Сремска Митровица, 
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Сремски Карловци, Ковин, Сомбор, Србобран, Бачка Топола, Мали Иђош и Суботица. 
Полазници од којих 31 мушкарац и 11 жена, кроз теоријски и практичан рад, упознали 
су се са улогом Црвеног крста у ванредним ситуацијама као и начином реаговања у 
истим. 

 

                  
Сарадња са Факултетом техничких наука у Новом Саду 
 

Црвени крст Војводине је наставио успешну сарадњу са Факултетом техничких 
наука. У понедељак, 5. децембра, када се обележавао Међународни дан волонтера, 
Црвени крст Војводине је реализовао предавање студентима на предмету „Основе 
управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара“, прве године студијског 
програма, Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара Факултета 
техничких наука. Стручни сарадник Црвеног крста Војводине је представио организацију 
Црвеног крста кроз активности које се реализују у оквиру програма Припрема и одговор 
на несрећу у складу са Законом о Црвеном крсту Србије и Законом о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Студенти су упознати са 
историјатом организације Црвеног крста, употребом знака и Женевским конвенцијама 
и другим програмима наше организације.  
 
Радионица у оквиру пројекта SOLICO  
 

На позив Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, 6. децембра 2022, секретар Црвеног крста Војводине је 
учествовао, заједно са представницима органа власти, цивилног друштва и волонтера 
на завршној радионици у оквиру међународног пројекта SOLICO. Један од циљева 
пројекта је био управљање једном од најтежих криза изазваној пандемијом вируса 
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COVID 19, подстицање међународне солидарности, учењем из искуства и веће 
укључивање представника локалних самоуправа, цивилног друштва и волонтера. 
Европска, национална, регионална и локална солидарност је постала један од 
најважнијих фактора током тог времена, а важност волонтирања и активног учешћа у 
локалним друштвима су кључни фактор за одржавање услуга и подршку најугроженијим 
групама. У свим европским земљама јавне управе, организације цивилног друштва, као 
и волонтери и грађани, прикупили су широка искуства (позитивна и негативна), око 
управљања развојем пандемије, управљања кризама, управљања волонтерском 
подршком и солидарности на локалном нивоу. Са пројектом SOLICO, на којем учествују 
партнери из 9 земаља, искуства на локалном нивоу ће бити прикупљена, дискутована и 
представљена као примери добре 
пракса за будуће управљање кризама и 
акције солидарности.  

Секретар Црвеног крста Војводине 
је представио активности које су 
реализовали и које и даље реализују 
волонтери организација Црвеног крста, 
чиме су значајно допринели 
ублажавању последица пандемије и 
побољшању живота свих, а нарочито 
најугроженијих суграђана у оквиру 
своје заједнице. 
                 

 
Спасилаштво на води 
 

Референтни центар за спасилаштво на води Црвени крст Војводине је у 2022. 
години реализовао укупно девет стручних оспособљавања, од чега је пет било за 
стицање нових спортских звања, а четири за обнављање већ постојећих звања. Стручна 
оспособљавања реализована су у Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици и Бечеју. 
Укупно је обучено 68 кандидата, од којих су 51 мушкарци и 17 жена. За звање „Спасилац 
на води Јуниор“ обуку је прошло 5 нових кандидата, док је први пут спортско звање 
„Спасилац на води“ стекло 34 кандидата. Лиценцу је обновило 29 кандидата.  
 
 

ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
 
Програм „Промоција хуманих вредности“ 

 
Уз финансијску подршку Швајцарског Црвеног крста, 

реализација активности из програма Црвеног крста Србије 
„Промоција хуманих вредности“ се наставља до краја 2022. за 
14 организација Црвеног крста, од којих је 4 из Војводине: Нови 
Сад, Рума, Суботица и Ковин. Поред реализације радионица 
које су усмерене на повећање толеранције међу децом, 
организован је и позоришни фестивал и активности у мигранстким/прихватним 
центрима, као и округли столови са сарадницима у циљу смањења вршњачког насиља. 
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Организације Црвеног крста Бачка Паланка, Инђија, Кикинда, Нова Црња и Панчево 
реализовале су програм без финансијске подршке. 
 
Пројекат „Природа за будућност без граница“ 

 
У оквиру ИПА пројекта „Природа за 

будућност без граница“, који је Црвени крст 
Војводине реализовао у сарадњи са Црвеним 
крстом Чонград, одржане су две конференције 10. 
и 15. марта, на којима су презентовани резултати 
социјалне анализе у оквиру друштвеног живота 
младих.  У изради социјалне анализе учествовало 
је 1.140 испитаника узраста од 12 до 18 година, из 
оба региона. Циљ социјалне анализе био је 
испитивање ставова, навика и мишљења младих о 

друштвеном животу, и подизање свести јавности о проблемима младих у региону.   
 

Промоција филма „На правом путу“ 
 

Црвени крст Србије је, у сарадњи са Црвеним крстом 
Краљево и Црвеним крстом Ужице, организовао 13. маја 
промоцију филма “На правом путу”, у Мултимедијалном  центру 
“МР КВАРТ“. На промоцији филма били су присутни представници 
из преко 35 организација Црвеног крста широм Србије.  

Играни филм „На правом путу“ је рађен у продукцији 
Црвеног крста Ужице, а у оквиру програма „Промоција хуманих 
вредности“. Израда овог едукативног филма је подржана од 
стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Филм је намењен 
узрасту преко 15 година.  
 
 
Фестивал позоришних представа  
 

Црвени крст Србије, у сарадњи са 
Црвеним крстом Ковин, организовали су 7. 
по реду Фестивал позоришних представа у 
оквиру програма Промоција хуманих 
вредности. Фестивал је одржан у Центру за 
културу Ковин, у периоду од 18. до 20. 
маја. Позоришне представе, као једна од 
развојних активности овог Програма, 
представљају специфичан начин 
преношења знања. Током ове 
манифестације „мали глумци“ су путем 14 
тематских позоришних представа указали 

на проблем вршњачког насиља, неадекватног коришћења савремених облика 
комуникације, дискриминације, али и значај промоције толеранције и уважавања 



Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2022. годину 

 

56 
 

различитости. У креирању представа учествовали су млади волонтери у сарадњи са 
просветним радницима и стручном службом Црвеног крста у градовима и општинама.  
На Фестивалу је учествовало 750 деце, која су корисници програма из 14 градова и 
општина: Нови Сад, Мионица, Ковин, Суботица, Стари град, Вождовац, Ивањица, Рума, 
Кикинда, Краљево, Крагујевац, Ужице, Шабац и Неготин.  

Прво место на Фестивалу је освојио  Црвени крст Мионица, друго Црвени крст 
Ковин, а треће место је припало Црвеном крсту Крагујевац.  

Фестивал је отворио секретар Црвеног крста Војводине, Бошко Митрашиновић. 
 
Обука вршњачких едукатора  
 

Црвени крст Војводине је, у периоду од 
27. до 29. маја, у одмаралишту Црвеног крста 
на Вршачком брегу, организовао обуку за 
нове вршњачке едукаторе у програму 
Промоција хуманих вредности. На обуци је 
учествовало 20 младих волонтерa из 9 
војвођанских организација Црвеног крста и то: 
Апатин, Бачка Паланка, Кикинда, Кула, Нови 
Бечеј, Пландиште, Сремски Карловци, Вршац 
и Зрењанин. На обуци су учесници имали 
прилику да стекну знања о темама које овај 
програм третира (толеранција, ненасилна комуникација, лични, групни и културални 
идентитет, поштовање различитости, превенција дискриминације и стигматизације, 
родна равноправност, дечја права и превенција насиља у електронским медијима), са 
циљем смањења насиља у основним школама. Едукатори су били волонтери из Црвеног 
крста Стари град и Зрењанин.    
 
Безбедност деце у саобраћају 
 
 Организације Црвеног крста у 
Војводини традиционално су реализовале 
акцију „Безбедност деце у саобраћају“ 
током септембра месеца.  Циљ акције је 
промовисање адекватног понашања свих 
учесника у саобраћају и тиме смањење 
броја повређених и страдалих особа. Деца 
су посебно угрожена категорија у 
саобраћају, с тога се у великом броју 
основних школа реализују предавања за 
ђаке прваке и ученике нижих разреда, на 
којима их млади волонтери Црвеног крста упознају са основним правилима саобраћаја 
и значењем појединих саобраћајних знакова на интерактиван начин - кроз игру и 
различите радионице. Tакође, волонтери су дежурали на прометним раскрсницама у 
близини предшколских установа и основних школа, како би најмлађима помогли да на 
безбедан начин пређу улицу и дођу до својих школа. Путем медија, показних вежби из 
прве помоћи и  информативних штандова постављених на прометним улицама, 
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скренута је пажња свим учесницима у саобраћају о важности поштовања мера 
безбедности и правила понашања. Организације Црвеног крста у Војводини су 
активности реализовале у сарадњи са основним школама, МУП-ом, ауто кућама, ауто 
школама, локалном самоуправом и медијским кућама. 

Црвеном крсту Војводине је 21 организација Црвеног крста доставила извештаје 
о реализованим активностима и то: Бач, Бечеј, Беочин, Инђија, Кањижа, Кула, Нова 
Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Опово, Панчево, Пландиште, Рума, Сечањ, Шид, Сремска 
Митровица, Сремски Карловци, Суботица, Жабаљ, Житиште и Зрењанин. Акција је 
промовисана путем друштвених мрежа и пропраћена од стране локалних медија.  
 

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, 
положају, 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 jе 12 организација Црвеног крста у Војводини 
обележило Међународни дан толеранције: Апатин, Бач, Бачки Петровац, Бечеј, Инђија, 
Кула, Ковин,  Нова Црња, Оџаци, Панчево, Пландиште, Шид, Србобран, Вршац и 
Зрењанин. Организована су предавања и радионице из програма Промоција хуманих 
вредности, пројекција филма „Не газите туђе снове“ и другим активностима које су 
саставни део програма Промоција хуманих вредности. 
 
Дечја недеља 
 

Дечја недеља се сваке године одржава у 
месецу октобру са циљем скретања пажње 
јавности на децу и младе, на дете као носиоца 
права, на потребе деце у породици, друштву и 
локалној заједници, на њихово право да 
одрастају у што бољим условима, на једнаке 
шансе за развој и остварење потенцијала. 
Овогодишњи слоган Дечје недеље је био „Шта 
детету треба да расте до неба?“. 

Организације Црвеног крста су током 
Дечје недеље организовале активности са 
најмлађима у вртићима, школама или у просторијама Црвеног крста, а извештаје је 
доставило 13 организација Црвеног крста: Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Инђија, Кањижа,  
Ковин, Кула, Оџаци, Панчево, Шид, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Суботица и 
Зрењанин. 
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Летње активности младих 
 

Мала срећна колонија 
 

Црвени крст Новог Сада jе у периоду од 2. до 9. јула 2022. године, учествовао у 
организацији и реализацији деветнаестог кампа подмлатка „Мала срећна колонија”, на 
Петроварадинској ади.  

Током трајања кампа, едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада 
реализовали су радионице из програма Промоција хуманих вредности, Борба против 
трговине људима, Прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења и 
ширења знања о Црвеном крсту. На радионицама је учествовало 30 деце, 
основношколског узраста. Радионице су  организоване истовремено на 4 пункта, а деца 
су анимирана по принципу ротације.  

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада из програма Промоција хуманих 
вредности су реализовали активности „Пронађи где припадаш” и „Није лако бити 
различит”, из модула дискриминација и стигматизација. Програм борбе против 
трговине људима учесницима је приказан кроз едукативни садржај „Миша и Маша“ и 
игролику активност „Широм отворених 
очију“. 

На пункту Прве помоћи, волонтери су 
демонстрирали поступак кардиопулмоналне 
реанимације и заустављања крварења, а на 
пункту Реалистичког приказа повреда, стања 
и обољења, полазници су, методом 
шминкања, реализовали имитације 
отворених и затворених повреда. 

Сви учесници кампа су упознати са 
историјом и основним принципима Црвеног 
крста.  
 
Заједнички камп Црвеног крста Пландиште и Ковин 
 

Црвени крст Пландиште је, у сарадњи са 
Црвеним крстом Ковин, реализовао Летњу 
школу Црвеног крста у кампу у Хајдучици, у 
периоду од 11. до 13. јула 2022. године. 
Полазници кампа су  били млади узраста 14 и 15 
година. Од укупно 25 полазника, 10 је било из 
Ковина и 15 из Пландишта. У улози предавача и 
реализатора активности кампа било је  
ангажовано 14 младих волонтера из Пландишта 
и 2 млада предавача из Ковина.  

Летња школа Црвеног крста у Хајдучици 
обухватила је следеће теме:  Дифузија Црвеног крста и Основних принципа,  Прва 
помоћ,  Добровољно давалаштво крви, Промоција хуманих вредности, Смањење 
ризика од несрећа – DRR, Здрави стилови живота, Превенција трговине људима, 
Зависност од коцке. 
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Летња школа Црвеног крста Ковин 
 

У периоду од 19. до 24. јула 2022. 
године, реализована је Летња школа младих 
Црвеног крста Ковин и Извиђачки камп три 
одреда у сарадњи са Извиђачким одредом 
"Бели Бор" Мраморак у атару села Мраморак 
– Делиблатска Пешчара – “Потез Вејач”. 
Укупно је било 120 извиђача и волонтера 
Црвеног крста. 

Реализатори Летње школе Црвеног 
крста су едуковали полазнике кроз активности 
и радионице из програма Дифузија, Прва 

помоћ, Програм борбе против трговине људима, Промоција хуманих вредности, 
Болести зависности, Добровољно давалаштво крви, Здрави стилови живота и 
Безбедност и спасилаштво на води. У склопу програма Безбедност и спасилаштво на 
води, предавање је одражао стручни сарадник Црвеног крста Војводине. Поред самих 
тематских целина, полазници су имали прилику да се упознају са опремом за 
орјентацију на непознатом терену Војске Србије и опремом ватрогасне јединице 
Добровољног ватрогасног друштва Мраморак. Такође, учесници су  обишли ветрењаче 
и језеро "Краљевац". 

Забавни програм био је сваке вечери, уз логорску ватру, где су полазници играли 
игрице у циљу развоја тимског духа и заједништва. По завршетку Летње школе, млађи 
волонтери су оспособљени да организују и представљују активности Црвеног крста, 
извештавају о њима. Цео камп пропраћен је путем медија, РТС, ТВ Панчево и радио БУС 
Ковин. 

 
Летња школа Подмлатка Црвеног крста Инђија 
 

Црвени крст Инђија је 
реализовао Летњу школу Подмлатка 
за две групе полазника у периоду од 
18. до 23. јула и од 25. до 30. јула 2022. 
године. У свакој групи је било по 16 
деце, који су током трајања школе, 
путем предавања и радионица, били 
упознати са активностима Црвеног 
крста и то: Дифузијом међународног 
хуманитарног права и Основних 
принципа Црвеног крста, Промоција 
хуманих вредности, Основе прве помоћи, Екологија и здрави стилови живота, Борба 
против трговине људима, док је Безбедност на купалиштима презентована на градском 
базену. У просторијама Културно уметничког друштва „Соко“ волонтер Црвеног крста 
Инђија је деци одржао предавање на тему фолклора и традиције, а сваког дана су 
одржаване и ликовне радионице. 
 
 



Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2022. годину 

 

60 
 

Школа Подмлатка Црвеног крста Кањижа и Мали Иђош 
 

У периоду од 25. јула до 29. јула, Црвени крст 
Кањижа је, у сарадњи са Добровољним 
ватрогасним друштвом, организовао 19. 
Школу подмлатка за 50-оро деце. Учесници 
су били из Кањиже, Аде и Малог Иђоша. У 
оквиру кампа деца су се упознала са 
следећим програмима Црвеног крста: Прва 
помоћ, Припрема и деловање у несрећама, 
Дифузија, Добровољно давалаштво крви, 

Спасилаштво на води, Здрави стилови живота, Борба против трговине људима.  У 
реализацији школе је учествовало 19 волонтера Црвеног крста Кањижа. 

 
Кампови Црвеног крста Суботица 
 

У циљу  континуиране едукације и јачања 
волонтерске базе организације Црвеног крста 
Ниш и Црвеног крста Суботица су у периоду од 
28. до 31. јуна 2022. године организиовали камп 
омладине у одмаралишту Црвеног крста Ниш 
„Гај“ у Дивљани. 

На кампу је учешће узело 15 младих 
волонтера из Суботице и 18 волонтера из 
организације Црвеног крста Ниш као и стручни 
сарадници. Током тродневног кампа 
волонтерима су презентовани програми и 
активности Црвеног крста: Дифузија - ширење знања о Црвеном крсту; Упознавање са 
етичким кодексом и Програм добровољног давалаштва крви. Поред наведених 
презентација реализоване су и радионице из програма: Промоција хуманих вредности 
и Борба против трговине људима. 

С обзиром да су на кампу присуствовале екипа омладине прве помоћи Црвеног крста 
Ниш и екипа подмлатка Црвеног крста Суботица чланови екипа су били у могућности да 
увежбавају технике пружања прве помоћи и  размене искуства из ове области, што ће 
им је било од велике Слободно време искоришћено је за међусобно дружење и 
склапање нових као и учвршћивање већ постојећих пријатељстава међу младима што је 
од великог значаја  за њихово дање ангажовање у организацији. Посебна захвалност 
упућена је организацији Црвеног крста Ниш, као и особљу одмаралишта Гај у Диљани, 
са надом да ће овакви сусрети младих волонтера наших организција постати 
традиционални. 

Црвени крст Суботица је у периоду од 29.8. до 04.9.2022. године организовао 
камп омладине у одмаралишту Црвеног крста Црне Горе „Дом солидарности“ у 
Сутомору. Камп је реализован захваљујући дугогодишњој успешној сарадњи 
организација Црвеног крста Бар и Црвеног крста Суботица која се првенствено огледа у 
активности са младима и кроз програм прве помоћи, а на позив организације из Бара. 
Црвени крст Суботица је учествовао у целокупној организацији, реализацији и 
финансирању кампа. 
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Учесници кампа су били 15 младих 
волонтера из Суботице којима су се 
свакодневно придруживали волонтери 
Црвеног крста Бар. Поред волонтера из 
Суботице учешће на кампу узели су  и 
Потпредседник организације, секретар и 
стручни сарадник за програм прве помоћи. 
Боравак руководства Црвеног крста Суботица 
ну Сутомору искориштен је и за састанак са 
руководством Црвеног крста Бар и 
Даниловград где је договорена даља 
сарадња наших организација.  

Током кампа волонтерима су презентоване активности којима се баве млади у 
Црвеном крсту и реализоване су и радионице на следеће теме: Дифузија-ширење знања 
о Црвеном крсту; Етички кодекс за волонтере; Управљање волонтерима  (тимски рад, 
вештине комуникације, превазилажење конфликтних ситуација, извештавање). Екипа 
омладине прве помоћи Црвеног крста Суботица свакодневно је увежбавала технике 
пружања прве помоћи у склопу увежбавања за предстојеће Покрајинско такмичење. 
Слободно време искориштено је за организоване излете  у Бар са посетом Старом Бару, 
као и на излетиште Суторман  изнад Бара, а захваљујући лепом времену није изостало 
ни купање и уживање на плажи 

Црвени крст Суботица је учествовао у целокупној организацији, реализацији и 
финансирању кампа, а посебну захвалност дугујемо организацији Црвеног крста Бар на 
упућеном позиву и свесрдној помоћи њихових волонтера у реализацији кампа, као и 
особљу Дома солидарности у Сутомору. 
 

Камп Црвеног крста Рума 

Црвени крст Рума је у периоду од 10. до 
15. августа 2023. године реализовао летње 
активности за подмладак и омладину, у 
шаторском насељу постављеном у румском 
излетишту “Борковац“. Програмом Школице 
Подмлатка реализован је у оквиру заједничког 
Летњег кампа „Повратак природи“, који Црвени 
крст Рума трећи пут спроводи у сарадњи са  
Општинским савезом спортова Рума. 
Програмом овог кампа је обухваћено  
четрдесеторо деце узраста  од девет до 

дванаест година, а реализоване су едукативне радионице у области Дифузије, Прве 
помоћи, Промоцији хуманих вредности.  

Камп Омладине Црвеног крста Рума је обухватио двадесеторо волонтера 
Црвеног крста Рума који су учествовали у тематским радионицама у области Дифузије, 
Пројекти за младе, Превенција трговине људима, Програма припреме за деловање у 
несрећама, као и пројектима за младе. Укупно шест вршњачких едукатора, инструктора 
и тренера по наведеним областима  је спровело програме наведених кампова, а 
полазници Кампа за младе су се профилисали за ангажовање у наредном периоду. 
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Камп  Црвеног крста Зрењанин „Вршачки брег 2022“ 

Kао носилац активности, уз подршку 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП 
Војводине, Црвени крста Зрењанин je у периоду од 26. 
до 28. јула 2022. године, у одмаралишту Црвеног крста 
на Вршачком брегу, реализовао камп са циљем 
континуиране едукације волонтера. 

На кампу је, поред 35 волонтера Црвеног крста 
Зрењанин, учествовало и 15 младих волонтера Црвеног 
крста Нови Сад. Црвени крста Нови Сад је, као партнер, 

учествовао у организацији, финансирању и реализацији омладинског кампа ,,Вршачки 
брег 2022.“ Волонтерима су презентоване активности којима се баве млади у Црвеном 
крсту, реализована су предавања и радионице на следеће теме: „Дифузија- ширење 
знања о Црвеном крсту и „Јединствени систем обуке волонтера“, а реализоване су и 
радионице из програма Промоција хуманих вредности и Спасилаштва на води. 

У оквиру активности у области управљања волонтерима, презентоване су теме 
које су значајне за ангажовање волонтера у организацији: Етички кодекс за волонтере и 
запослене, Тимски рад, Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних 
ситуација, Правила радионичарског рада и Извештавање. Теме су презентоване кроз 
интерактивни метод рада, рад у групама, радионичарске игрице и подстицање 
дискусије. Предавања и радионице су реализовали едуковани, млади волонтери из 
организација Црвеног крста Зрењанин и Нови Сад. 

Учесниции су имали прилику да осим усвајања нових знања време проведу у 
дружењу што је такође од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски 
волонтерски рад у организацији. Посебно место имала је могућност размене 
међусобних искустава у досадашњем волонтерском раду као и начинима ангажовања 
волонтера у организацијама из којих долазе.  

Заједнички камп Црвеног крста Нови Сад и Зрењанин 

У циљу континуиране едукације волонтера 
и освежења волонтерске базе, организације 
Црвеног крста Нови Сад и Зрењанин, су у периоду 
од 2. до 4. септембра 2022. године реализовале 
заједнички камп омладине и подмлатка Црвеног 
крста, у одмаралишту Црвеног крста Вршац, на 
Вршачком брегу.   

Учесници кампа били су млади волонтери, 
31 волонтер из Новог Сада и 19 волонтера из 

Зрењанина. Наведене организације Црвеног крста су, као суорганизатори, учествовале 
у целокупној организацији, финансирању и реализацији заједничког кампа на 
Вршачком брегу. 

 Предавања и радионице су реализовали едуковани, млади волонтери из 
организација Црвеног крста Новог Сада и Зрењанина. Супервизори у Кампу су били 
запослени у Црвеном крсту Нови Сад. 
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Волонтерима су презентоване активности којима се баве млади у Црвеном крсту, 
реализована су предавања и радионице на тему „Дифузија- ширење знања о Црвеном 
крсту“ и „Управљање волонтерима“, а реализоване су и радионице из програма 
„Промоција хуманих вредности“. У оквиру активности у области управљања 
волонтерима, презентоване су теме које су значајне за ангажовање волонтера у 
организацији Црвеног крста: Етички кодекс за волонтере и запослене, Тимски рад, 
Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних ситуација, Правила 
радионичарског рада и Извештавање. Теме су презентоване кроз интерактивни метод 
рада, рад у групама, радионичарске игрице и подстицање дискусије. Учесници су имали 
прилику да осим усвајања нових знања време проведу у дружењу што је такође од 
изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у организацији. 
Посебно место имала је могућност размене међусобних искустава у досадашњем 
волонтерском раду као и начинима ангажовања волонтера у организацијама из којих 
долазе. Слободно време је било драгоцено за боље упознавање, колективне игре и 
јачање тимског духа. Организоване су забавне вечери препуне смеха и заједничке 
шетње у прелепој природи која окружује одмаралиште, као и обилазак тврђаве Вршачка 
кула. Последњег дана Кампа организована је заједничка показна вежба у пружању прве 
помоћи.  

 
 

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

''Заједно чинимо свет хуманијим“ је био слоган, опредељен од стране 
Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца,  под којим је 
протекла овогодишња кампања поводом обележавања Светског дана и Недеље 
Црвеног крста од 8. до 15. маја. Циљ кампање је био подсећање суграђана да својим 
гестом, делом и добром вољом могу да учине свет хуманијим. 
 
 
Такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“ 

 
У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, Црвени крст Војводине је 8. маја, 

на Светски дан Црвеног крста,  организовао  online такмичење „Шта знаш о Црвеном 
крсту“ за ученике 1. и 2. разреда средњих школа. На такмичењу је учествовало укупно 
28 учесника који су се за потребе такмичења припремали из приручника „Од идеје до 
акције“ чији је аутор проф. др Миодраг Старчевић. Учесници су били из 23 организације 
Црвеног крста и то: Апатин, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бела Црква, 
Беочин, Инђија, Ириг, Ковачица, Ковин, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Оџаци, Панчево, 
Рума, Сента, Шид, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Суботица, Врбас, Вршац и 
Зрењанин. Најбољи пласман остварили су волонтери из следећих организација: 

1. Црвени крст Оџаци 
2. Црвени крст Вршац 
3. Црвени крст Инђија 
Црвени крст Војводине је свим учесницима послао захвалнице за учешће на 

такмичењу, а за прва три места су биле обезбеђене симболичне награде.  
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Пријем у Покрајинској влади 
 

Поводом обележавања Недеље Црвеног крста Игор Мировић, председник 
Покрајинске владе примио је 13. маја 2022. године, Дејана Укропину, председника 
Црвеног крста Војводине и секретара Бошка Митрашиновића. 

На састанку је било речи о реализованим активностима и акцијама Црвеног 
крста, као и о плановима за наредни период. Договорена је испорука пакета помоћи за 
избеглице из Украјине којих, према евиденцијама, на територији Војводине има око три 
хиљаде. Пакети ће бити обезбеђени из робних резерви АП Војводине. 

Како је истакнуто, у току 2021. године је посредством Црвеног крста Војводине, у 
оквиру доборовољног давалаштва, прикупљено више од 50.000 јединица крви.  
Програм народних кухиња обухвата 9.122 социјално најугроженија грађана, за које се 
годишње припрема 1,7 милиона оброка, а програм се реализује је у 24 организације 
Црвеног крста. Обезбеђени су пакети помоћи за 33.000 породица, док је, захваљујући 
подршци Покрајинске владе, 564 деце из социјално угрожених породица боравило на 
одмору и опоравку. 

С тим у вези, председник Мировић је подсетио на то, да су средствима 
Покрајинске владе обновљени и опремљени објекти Црвеног крста и одмаралишта за 
децу из угрожених породица у Бачкој Паланци, Бачком Моноштору и на Вршачком 
брегу. 

У разговору је истакнуто, да је циљ 
овогодишње кампање Недеље Црвеног 
крста, да повеже људе кроз хуманост и да 
подсети све да својим делом и 
ангажовањем могу помоћи 
најугроженијима. 

Захваливши се Покрајинској влади 
на континуираној подршци, председник 
Црвеног крста Војводине, Дејан Укропина је 
рекао да су волонтери база организације 

Црвеног крста, без којих не би могле да се реализују активности. О њиховом доприносу 
говори податак да је током 2021. године било ангажовано 3.700 волонтера који су 
друштвеној заједници поклонили 411.000 часова ангажмана. 
 
Беби пакети 
 

Црвени крст Војводине је и ове године обезбедио пакете за бебе рођене у 
Недељи Црвеног крста од 8.  до 15. маја 2022. године. Ове године је обезбеђено 400 
пакета, које су породиље добијале приликом напуштања породилишта. 

Беби пакет jе садржао: јастук 1 ком, јорган 1 ком, оградица 1 ком, чаршав 1 ком, 
портикла, 1 ком, бенкица 2 ком, чарапе 2 ком. и 1 термометар за воду. Црвени крст 
Србије је обезбедио Радосницу 1 ком, честитку 1 ком и чланску карту Подмлатка 
Црвеног крста Србије. 
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Активности у војвођанским организацијама Црвеног крста  
 

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су и ове 
године настојале да промовишу програмске активности Црвеног крста. Истичући значај 
волонтерског рада организације Црвеног крста у Војводини су биле у прилици да се 
захвале свима онима који су своје време, знање и добру вољу поклонили организацији 
Црвеног крста. У сарадњи са медијима промовисана је организација Црвеног крста, 
њена функција и хуманитарне вредности. 

Организације Црвеног крста у градовима и општинама обележиле су Недељу 
Црвеног крста низом активности: 
 

• Пријем првака у Подмладак Црвеног крста; 

• Свечане седнице Скупштина Црвеног крста; 

• Организовање пријема за волонтере и сараднике; 

• Формирање штандова на градским трговима, на којима су млади волонтери 
делили пропагандни материјал и промовисали активности Црвеног крста; 

• Традиционална акција „Пакет за новорођену бебу“; 

• Градска и општинска такмичења у пружању прве помоћи; 

• Изложбе ликовних радова са конкурса „Крв живот значи“. 
 
Међународни дан волонтера 
 

Црвени крст Србије, као највећа волонтерска организација у земљи, је ове године 
обележио  5. децембар, Међународни дан волонтера под слоганом „Буди хуман - снага 
човечности (моћ доброте)“. Организације Црвеног крста у градовима и општинама су и 
овога пута посебну пажњу поклонили волонтерима Црвеног крста, на хуманост која им 
је својствена и коју потврђују својим ангажовањем у својим локалним заједницама. 
Волонтери представљају незаменљив ресурс сваког друштва.  Управо је њихов 
допринос оно што те заједнице чини отпорнијим на ризике, као што су природне 
катастрофе, економске и политичке кризе. Природа организације Црвеног крста је 
заснована на вредностима и веровању волонтера и запослених у идеју Црвеног крста и 
Основне принципе који јасно усмеравају рад на ублажавање људске патње и заступање 
интереса најугроженијих група становништва.  

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су: 

• Путем медија или на пунктовима постављеним на прометним местима 
информисале грађане о значају волонтирања, организовали едукативне скупове 
за младе или старије суграђане у основним организацијама Црвеног крста при 
месним заједницама. 

• Реализовали трибине за младе, на којима су презентоване активности Црвеног 
крста и начини ангажовања младих у Црвеном крсту. 

• Организовали годишње Скупштине Омладинских теренских јединица. 

• Организовале пријеме за волонтере 

• Додељивали признања волонтерима. 

•  
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У Црвени крст Војводине су пристигли извештаји из Бача, Бачке Паланке, Бачког 
Петровца, Бечеја, Беочина, Инђије, Куле, Нове Црње, Оџака, Панчева, Пландишта, 
Шида, Србобрана, Сремске Мтровице, Старе Пазове, Титела, Вршца, Жабља и 
Зрењанина. 

 
 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

Сарадња са Британско-српским хуманитарним фондом 
 

У оквиру дугогодишње сарадње са Британско-српским хуманитарним фондом 
Црвени крст Војводине је обезбедио средства за набавку 5 „Алпина“ шатора, који ће 
бити коришћени у оквиру програма Припрема и одговор на несрећу, као и део средстава 
за набавку путничког возила. 
 
Сарадња са Црвеним крстом Горња Аустрија 

 
На позив Црвеног крста Горње Аустрије у Линцу је од 10. до 12.  маја 2022. године 

боравила делегација коју су чинили Дејан Укропина, председник Црвеног крста 
Војводине, Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине и Анђела Папић, 
стручни сарадник. Повод је била свечаност коју је Црвени крст Горње Аустрије 
уприличио поводом обележавања Светског дана Црвеног крста.  
          У оквиру посете је  у Секретаријату Црвеног крста Горње Аустрије одржан састанак 
који су организовали др Валтер Ајхингер, председник и Ерих Ханешлегер, директор. 
Чланови делегације су се захвалили домаћинима на сарадњи и подршци коју Црвени 
крст Горње Аустрије, већ двадесет година, пружа Црвеном крсту Војводине. У периоду 
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од 9. до 11. новембра 2022. године,  у редовној посети Црвеном крсту Војводине, 
боравила је висока делегација Црвеног крста Горње Аустрије, на челу са председником 
др Валтером Ајхингером. Поред председника у делегацији су били Ерих Ханешлегер, 
директор,  маг. Томас Мерцингер, заменик директора, Јозеф Фраушер, бивши 
руководилац Црвеног крста Рид и Франц Шилер, сарадник у Служби за деловање у 
несрећама. Током посете делегација је обишла организације Црвеног крста Нови Бечеј 
и Сремски Карловци, које су укључене у пројекат Међугенерацијска сарадња, који је 
подржан од стране Црвеног крста Горња Аустрија.  

 
 
У Влади АП Војводине је уприличен 

пријем за делегацију Црвеног крста у којој 
су, поред гостију из Горње Аустрије били и 
Дејан Укропина, председник Црвеног крста 
Војводине и Бошко Митрашиновић, 
секретар Црвеног крста Војводине. 
Делегацију су примиле Дијана Маловић, 
подсекретарка покрајинског секретаријата 
и Јоланд Корора, помоћница покрајинског 
секретара за социјалну политику.  
 
 
 
Сарадња са Црвеним крстом Федерације БиХ 
 
 На позив Црвеног крижа Федерације Босне и Херцеговине, Бошко 
Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине је боравио у Сарајеву у периоду од 
27. до 29. маја 2022. године. Циљ посете је био присуство на Федералном такмичењу у 
пружању прве помоћи. Током посете је разговарано о плановима за наставак  
програмске сарадње две организације Црвеног крста.  

У  Црвеном крсту Војводине је 
периоду од 26. до 28. јуна боравила 
делегација Црвеног крижа Федерације 
Босне и Херцеговине, коју је предводио 
Марко Синановић, председик Црвеног 
крижа Федерације Босне и Херцеговине. 
Том приликом је одржан састанак на коме 
је било говора о наставку програмске 
сарадње између две организације Црвеног 
крста.  

Поводом обележавања јубилеја 110 година Црвеног крижа/крста у Босни и 
Херцеговини и 25 година деловања Црвеног крижа Федерације Босне и Херцеговине, 
секретар Црвеног крста Војводине је присуствовао свечаности уз многобројне високе 
званице из Међународног комитета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, представника 
Турског Црвеног полумесеца, Швајцарског Црвеног крста, министра Федералног 
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министарства рада и социјалне политике, 
бројне научнике и истакнуте личности 
БиХ. Секретар Црвеног крста Војводине се 
обратио присутнима и поздравио скуп у 
име Црвеног крста Србије и у име Црвеног 
крста Војводине. На свечаности је 
Црвеном крсту Војводине  уручено 
јубиларно признање-плакета за 
дугогодишњи допринос раду и развоју 
Црвеног крижа/крста. 

 
 

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. 

 „Wеb“ страница Црвеног крста Војводине и Facebook налог су се редовно 
ажурирале са новим информацијама што је доприносило бољем ширењу информација 
о циљевима и задацима Црвеног крста, као и планираним и реализованим програмским 
активностима.  

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

 
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

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

контроли планова буџета за утрошак средстава добијених по Закону о играма на срећу 
за свих 45 организација Црвеног крста у Војводини. Прикупљао је извештаје о 
активностима кроз Образац за извештавање и вредновање активности дефинисаних у 
договору са Републичким Министарством здравља и контролисао пренос почетних 
стања магацина. Осим ових послова, радило се и на техничком одржавању Пословно-
финансијског система Црвеног крста Србије (ПФС) у Црвеном крсту Војводине и 
организацијама Црвеног крста у Војводини. Све измене потребне због промене 
законских прописа су на време урађене и тиме је омогућен несметан рад 
Организацијама. У склопу техничког одржавања ПФС у Црвеном крсту Војводине и 
организацијама Црвеног крста у Војводини, инсталирана је нова, ажурирана верзија 
апликације. Организацијама је омогућено лакше коришћење портала е-фактуре.  

Са планом модернизације система и увођења коришћења Microsoft365 
апликација у Црвеном крсту Војводине и у осам организација Црвеног, крста кроз 
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пројекат Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 
обезбеђена је нова рачунарска опрема са циљем ефикаснијег коришћења е-
канцеларије.  ИТ центар је радио на обукама запослених коришћење е-канцеларије. 
Организацијама је пружана подршка у раду са електронским деловодником и 
електронским подношењем захтева за службено путовање, годишњи одмор и слободне 
дане.  
 
 

ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР 
 

Дистрибутивни центар током године је са пуним капацитетом и припремљеношћу 
извршио пријем и дистрибуцију хране за 24 народне кухиње за 8 месеци, као и пакета 
хране и хигијене за социјално најугроженије грађане. Такође, био је у функцији чувања 
и одржавања опреме за одговор на несрећу.  

 
Извештај о дистрибуцији у 2022. години 

    
Организациона јединица исказано у УЛАЗ ДИСТРИБУЦИЈА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

КГ 936.656,00 668.417,00 

ВРЕДНОСТ 69.224.269,00 61.996.690 

ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

КГ 17.887,00 0 

ВРЕДНОСТ 19.753.780,00 0 

УКУПНО ( организационе јединице ): 

КГ 954.543,00 668.417,00 

ВРЕДНОСТ 88.978.049,00 61.996.690,00 

 
 

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 2022. години, било је ангажовано 14 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 које су 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. 
 

 


