
Црвени крст Ада Црвени крст Алибунар Црвени крст Апатин Црвени крст Бач Црвени крст Бачка Паланка Црвени крст Бачка Топола Црвени крст Бачки 

Петровац Црвени крст Бечеј Црвени крст Бела Црква Црвени крст Беочин Црвени крст Чока Црвени крст Инђија Црвени крст Ириг Црвени крст Кањижа 

Црвени крст Кикинда Црвени крст Ковачица Црвени крст Ковин Црвени крст Кула Црвени крст Мали Иђош Црвени крст Нова Црња Црвени крст Нови 

Бечеј Црвени крст Нови Кнежевац Црвени крст Нови Сад Црвени крст Оџаци Црвени крст Опово Црвени крст Панчево Црвени крст Пећинци Црвени 

крст Пландиште Црвени крст Рума Црвени крст Сечањ Црвени крст Сента Црвени крст Шид Црвени крст Сомбор Црвени крст Србобран Црвени крст 

Сремска  Митровица Црвени крст Сремски Карловци Црвени крст Стара Пазова Црвени крст Суботица Црвени крст Темерин Црвени крст Тител Црвени 

крст Врбас Црвени крст Вршац Црвени крст Жабаљ Црвени крст Житиште Црвени крст Зрењанин Црвени крст Ада Црвени крст Алибунар Црвени крст 
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Петровац Црвени крст Бечеј Црвени крст Бела Црква Црвени крст Беочин Црвени крст Чока 
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Основни принципи Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
 
 
 
 

 

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

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

циљ је да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он 
унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим 

народима.   
 

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

њиховим потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа. 
 

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

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

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

аутономију која ће им омогућити да у свако доба делују у складу  са принципима Покрета.  
   

Добровољност 

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

Јединство  
У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног  

полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводити своју хуманитарну делатност  
на целој територији.  

  

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

једнак статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је универзалан. 
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…Црвени крст Србије врши јавна овлашћења утврђена Законом и обавља друге послове од јавног 
интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и 
општим актима и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која 
помаже надлежним државним органима у хуманитарној области.  
 
У обављању послова из своје надлежности, односно делатности, Црвени крст Србије ужива 
помоћ надлежних државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе”. 
                                           (Члан 1. Закона о Црвеном крсту Србије) 
  
 
 
Законом, Статутом и Мисијом утврђене обавезе Црвеног крста Војводине и у 2020. години биће у 
функцији помоћи и подршке најосетљивијим категоријама становништва и у том циљу програмског 
и оперативног јачања организација Црвеног крста у градовима и општинама Аутономне покрајине 
Војводине. 
 
Хуманитарна ситуација у друштву намеће обавезу очувања и даљег проширења социјалних 
програма и активности, посебно оних који се односе на директно ублажавање сиромаштва. 
Искуства из претходних година намећу обавезу Црвеном крсту Војводине да настави да посебно  
развија Програм за деловање у несрећама, како би у оквиру интегрисаног система заштите и 
спасавања могли да одговоримо на потребе пружања помоћи у ситуацијама угрожености од 
несрећа и елементарних непогода. 
 
Посебан акценат ће током 2020. године бити стављен на континуирану промоцију добровољног 
давалаштва крви у светлу потпуне примене новог Закона о трансфузијској медицини,  који је у 
већини организација довео до промена у начину организовања акција и прилагођавање 
променама у календару спровођења акција у односу на досадашњи. 
 
Црвени крст Војводине ће, поред реализовања програмских активности, настојати да буде реална 
и стабилна подршка организацијама Црвеног крста у општинама и градовима.  

 
У темељима Плана рада Црвеног крста Војводине за 2020. годину је: 
 

- Изграђивање сопствених капацитета за извршавање јавних овлашћења утврђених 
Законом, што представља одговорност организације Црвеног крста, али и државе на свим 
нивоима организованости; 
 

- Ангажовање на обезбеђивању што стабилније финансијске основе у организацијама 
Црвеног крста на свим нивоима функционисања кроз залагање за поштовање и примену 
Закона о Црвеном крсту Србије и других закона који регулишу рад Црвеног крста; 

 
- Заступање  интереса  угрожених као одговорност коју Организација преузима, поштујући 

Основне принципе  Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца  и своју Мисију; 
 

- Обезбеђивање и пружање хуманитарне помоћи кроз традиционалне социјалне програме 
за најосетљивије категорије становништва у стању социјалне потребе (помоћ кроз народне 
кухиње, поделу пакета хране и хигијене, помоћ старијим лицима, деци из осетљивих и 
маргинализованих категорија...); 
 

 
- Оспособљавање за одговор на несреће, као предуслов за смањење могућих последица 

несреће, што преставља сигурност за друштвену заједницу да ће, у случају потребе, имати 
поузданог и компетентног партнера; 
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- Развијање Програма психосоцијалне подршке као саставног дела обуке волонтера и 
сарадника у свим програмима и областима рада, са посебним акцентом на ванредне 
ситуације; 

 
- Рад на мотивацији добровољних давалаца крви, као допринос сигурности укупног 

система здравствене заштите; 
 

- Ангажовање на васпитавању младих за хуманост, одговорност у бризи о сопственом 
здрављу и социјално одговорном понашању је први задатак Организације, али и задатак 
сваког одговорног друштва да ову активност организације Црвеног крста подржи; 
 

- Обука становништва у пружању лаичке прве помоћи је допринос изградњи здравствене 
културе појединца и друштва у целини; 
 

- Континуирано изграђивање волонтерске базе представља допринос јачању цивилног 
друштва и јачању друштвено одговорне заједнице у бризи за човека. 
 

- Поштујући своју помоћну улогу институцијама власти у хуманитарној области, Црвени крст 
Војводине ће посебно извршавати своје обавезе према Покрајинском секретаријату за 
социјалну политику, демографију и родну равноправност, Покрајинском штабу за 
ванредне ситуације и  свим другим покрајинским институцијама које се баве 
здравственом и социјалном политиком наших грађана. 
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УВОД 

 
 

 
План рада Црвеног крста Војводине за 2020. годину је у функцији вршења јавних овлашћења 
утврђених Законом о Црвеном крсту Србије и Статутом дефинисаног положаја и функционисања 
Црвеног крста Војводине према 45 организација Црвеног крста у Покрајини и Црвеном крсту Србије. 
 
План рада Црвеног крста Војводине у 2020. години биће реализован у складу са : 
 

 Законом о Црвеном крсту Србије, 

  Законом о ванредним ситуацијама, 

  Законом о трансфузијској медицини,  

 Законом о безбедности и здрављу на раду, 

 Законом о јавном здрављу,  

 Закон 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. 

 
У односу на процењене капацитете Организације, као и потребу да се ти капацитети стручно и 
оперативно изграђују као континуиран процес, План рада је у свим својим сегментима, усмерен на 
благовремен и квалитетан одговор на хуманитарне потребе у заједници. Истовремено, План 
настоји да у кључним областима рада (јавним овлашћењима предвиђеним Законом) одржава 
континуитет активности у укупно тешкој економској ситуацији, где раст потреба превазилази 
могућности Организације. 
 
Као организација која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области Црвени крст 
Војводине ће,  кроз програмске активности и даљу изградњу сопствених капацитета, неговати 
партнерство са друштвеним субјектима, посебно са стручним институцијама и организацијама у 
циљу унапређења програма и услуга, а кроз континуиране едукације волонтерског и 
професионалног кадра вршиће периодичне провере компетентности и мотивисаности за рад. 
 
Кроз програме и услуге намењене најосетљивијим категоријама становништва,  промоцијом 
принципа солидарности и бриге за сваког појединца у заједници, Црвени крст Војводине и 
организације Црвеног крста у Покрајини ће настојати да препознају вишеструку природу 
сиромаштва и својим одговором на потребе угрожених буду поуздан ванинституционални партнер 
социјалној заштити.  
 
 

 
Црвени крст Војводине и организација Црвеног крста у Покрајини ће се кроз посебне 

програмске активности и даље бавити породицом и оним сегментима који породицу, као 
основну ћелију друштва, могу угрожавати. У том смислу, даље ће се развијати програми рада са 
децом са сметњама у развоју, организоваће се одмор и опоравак здравствено и социјално 
угрожене деце, здравствено превентивни програми, програми за ромску децу, Програм бриге о 
старијима, Програм борбе против трговине људима, Програми промоције хуманих вредности као и 
програми који доприносе промоцији социјалне инклузије и поштовања различитости и 
културе ненасиља. 
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Базирајући своје ангажовање и у 2020. години на борби против сиромаштва, на заштити и 
унапређењу здравља људи у заједници, на изградњи хуманих односа у друштву и за ефикасан 
одговор у случају несреће, Црвени крст Војводине ће непосредне активности реализовати у 
следећим областима: 
 

- Организација и развој; 
- Служба тражења, Дифузија Основних принципа Црвеног крста и међународног 

хуманитарног права, употребе и заштите знака Црвеног крста и Црвеног полумесеца; 
- Социјална делатност; 
- Здравствено васпитна и превентивна делатност; 
- Прва помоћ са реалистичким приказом повреда; 
- Рад на окупљању, мотивацији и омасовљењу добровољних давалаца крви; 
- Припрема  за деловање у несрећама; 
- Међународна сарадња; 
- Рад са подмлатком и омладином; 
- Посебни програми и пројекти. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основе плана рада Црвеног крста Војводине за 2020. годину 

 7 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 
 

 
У годину, за коју су општа друштвена предвиђања да ће економски бити и даље тешка, организација 
Црвеног крста улази са обавезама и надлежностима утврђеним законима и са недовољним 
финансијским средствима на свим нивоима организованости националног друштва, а посебно у 
организацијама Црвеног крста у мањим општинама. 
 
Са овим полазиштем, организациони развој има примарни задатак очувања постојећих капацитета 
Организације и одрживости програма који доприносе задовољењу егзистенцијалних потреба и 
квалитетнијем животу грађана у свакој локалној заједници. 
 
Послови и задаци Црвеног крста Војводине, везани за организациони развој, реализоваће се кроз: 

 
Сталне активности 
 
Стални задатак, који произилази из Мисије и припадности Међународном покрету Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца и присутан у свим програмима обуке, је ширење идеје и знања о Покрету и 
Основним принципима Црвеног крста, развој хуманих вредности и јачање волонтерске базе. 
Реализација ових задатака одвијаће се кроз следеће активности: 
 

 Стручно усавршавање професионално запослених лица у организацији Црвеног крста; 
 

 Непосредно учешће волонтера – активиста Црвеног крста у креирању и реализацији 
програмских садржаја; 
 

 Стручну обуку волонтерског кадра у Организацији Црвеног крста за оне области рада, за 
које постоји изражена потреба и спремност за радним ангажовањем; 
У изградњи волонтерске базе организација Црвеног крста има сталан интерес да развија 
рад са младима, као будућим волонтерима и члановима Организације. Кроз учење о 
хуманости, истраживање међународног хуманитарног права и конкретне програме 
социјалног и здравствено-васпитног карактера, кроз летње школе за младе Црвени крст 
Војводине ће са организацијама Црвеног крста у Покрајини бити ангажован на изградњи 
волонтерске базе и јачању мреже организација Црвеног крста у градовима и општинама у 
Покрајини. Волонтери Црвеног крста поштују исте Принципе и вредности. Њихова 
посвећеност је дугорочна. Учешће волонтера у активностима је добро организовано, а 
услуге које они пружају кроз активности су професионалног квалитета. Добро обучени и 
мотивисани волонтери представљају значајан допринос друштвеној заједници у смислу 
друштвено корисног рада, без надокнаде. 
 

 Промовисање принципа солидарности, као стална активност, има за циљ идентификовање 

потреба и пружање помоћи социјално угроженим категоријама становништва на једној 

страни и покретање донаторских акција као друштвено одговорној реакцији на потребе, на 

другој. 

 Кроз неговање донаторства, организације Црвеног крста ће унапређивати своју функцију 

стручне, ефикасне и поуздане везе између потреба корисника и донатора. 
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Активности Црвеног крста Војводине у координацији и праћењу рада 45 
организација Црвеног крста у градовима и општинама 
 
Примена Закона о Црвеном крсту Србије, у делу остваривања финансијских средстава, остаје један 
од кључних задатака Организације у целини и услов за рад и реализацију задатака утврђених истим 
Законом. 

 
- Поред ангажовања у обуци волонтера, Црвени крст Војводине ће кроз семинаре и тематска 

саветовања посебно радити на стручном усавршавању професионално запослених 
кадрова у Организацији, као и управљачких структура које су носиоци програмског развоја 
и представљања Организације. 
 

- Посебно ангажовање и стручна помоћ биће усмерени на организације које немају довољно 
развијену волонтерску базу, као и у онима у којима је дошло до кадровских промена. 

 
- Одржавајући висок степен међусобног информисања, Црвени крст Војводине ће 

испуњавати своју координирајућу функцију у односу на организације Црвеног крста у 
Покрајини и Црвени крст Србије. 

 
- Кроз праћење законских прописа, који се односе и на организације Црвеног крста у 

градовима и општинама, Црвени крст Војводине ће настојати да подиже степен 
компетентности професионалних радника, али и да допринесе већем ангажовању 
стручних волонтера у организацијама Црвеног крста у Војводини. 

 
- У 2020. години, Црвени крст Војводине ће, на основу сагледавања материјално техничке 

опремљености организације Црвеног крста у Покрајини, настојати да учествује у 
занављању опреме, која је у директној функцији основних програмских активности. 

 
- Црвени крст Војводине ће се посебно ангажовати на оперативно – техничком 

оспособљавању организација Црвеног крста у градовима и општинама за деловање у 
несрећама и у том смислу ће са Црвеним крстом Србије развијати процедуре ефикасне 
дистрибуције опреме и помоћи у случају несреће, као и опремању организација 
минималном опремом за прихват и помоћ становништва. 

 
- Посебну пажњу, у смислу стручне, организационе и материјалне подршке Црвени крст 

Војводине ће поклањати слабије развијеним организацијама Црвеног крста у развоју 
програма и пројеката од интереса за локалну средину и у заступању интереса Црвеног крста 
за стицање што стабилнијих финансијских средстава из извора јединица локалне 
самоуправе.  
 

- Стручну, организациону и материјалну подршку Црвени крст Војводине ће пружати и 
организацијама Црвеног крста чији програми дају печат хуманитарном раду у локалној 
заједници, као и организацијама чије активности превазилазе оквире организације 
Црвеног крста у граду или општини. 
 

Остваривање интереса корисника програма и услуга у делу хуманитарних задатака и активности, 
Црвени крст Војводине ће реализовати путем: 
 

- Заговарање интереса свих угрожених категорија становништва, водећи се Принципима 
организације Црвеног крста и позивањем на појединачну и укупну друштвену одговорност, 
као и преузимањем одговорности у заступању, али и у реализацији програма и донација 
усмерених према најосетљивијим категоријама становништва; 
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- Бриге о најосетљивијим категоријама становништва и маргинализованим групама, а у 

сврху социјалне инклузије и неговања културе ненасиља и толеранције; 
 

- Оспособљавања организација Црвеног крста у градовима и општинама у АП Војводини за 
брзу процену хуманитарних потреба, кроз јачање мреже едукованих волонтера;  
 

- Повезивања и унапређења сарадње са институцијама социјалне заштите, организацијама 
и удружењима који су програмски ангажовани на пружању помоћи и услуга најосетљивијим 
категоријама становништва, а посебно са циљем појачавања пружања подршке у очувању 
породице; 
 

- Неговања досадашњих и даљег проширивања круга донатора, праћењем конкурса у 
земљи и иностранству који омогућавају стицање средстава за реализацију одређених 
хуманитарних програма; 
 

- Реализовањa  здравствено превентивних активности у оквиру међународног пројекта 

„Pro health for Roma“ и учешћем у изради мера акционог плана које се односе на веће 
укључивање Ромске популације у редован систем здравствене заштите. 
  

- Реализације послова пријема и дистрибуције хуманитарне помоћи по основу 
билатералних донација, донација по утврђеним програмима и у координацији са Црвеним 
крстом Србије.  

 
Реализација традиционалних акција и активности 
 
Традиционалне акције и активности реализоваће се по утврђеном календару, са посебним 
акцентом на Законом дефинисане: 
 

- Недељу Црвеног крста (од 8. до 15. маја) и  
- Недељу солидарности (од 14. до 21. септембра), Месец солидарности (14. септембар – 17. 

октобар) 
 

као и активности чија реализација задире у области утврђене јавним овлашћењима, пренетим на 
Организацију од стране државе. 
 

Посебни пројекти и програми 
 
Фонд за развој и помоћ Црвеног крста Војводине 
 
Формиран на основу Правилника о расподели средстава по Закону о играма на срећу и Закона о 
Црвеном крсту Србије, Фонд ће по утврђеним смерницама бити у функцији финансијске подршке 
програмима и пројектима организација Црвеног крста у Војводини, који представљају непосредан 
одговор на потребе у локалној заједници. 
 
Одлуке о издвајању средстава из Фонда су у ингеренцији Управног одбора Црвеног крста Војводине 
који ће средства усмеравати на подршку одрживости програма и пројеката, као и оперативно 
функционисање организација. 
Могућности издвајања средстава из Фонда за развој и помоћ биће у најдиректнијој вези са 
приливом средстава од игара на срећу. 
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Подршка едукативним центрима и одмаралиштима 
 
Чињеница да је Дом Црвеног крста на Вршачком брегу изграђен и опремљен из међународних 
донација даје му посебан статус. У очекивању да Црвени крст Вршац, као власник Дома, са 
посебном пажњом и бригом одржава све капацитете Дома, Црвени крст Војводине ће и даље бити 
организациона и стручна подршка његовом функционисању.  
 
Подједнака подршка биће пружена и функционисању кампиралишта Црвеног крста Сомбор у 
Бачком Моноштору, као одмаралишту и едукативном центру Црвеног крста Бачка Паланка у 
„Багремари“.  
 
Црвени крст Војводине ће у организационим структурама Црвеног крста Србије, и у 2020. години, у 
потпуности заступати став о приоритетном коришћењу капацитета домова Црвеног крста у Србији 
за семинаре, обуке и све друге облике активности које се организују, а посебно за младе. 
 
Програм - Пословно финансијски информациони систем 
 
Општи циљ јединственог програма финансијског развоја Црвеног крста Србије је развој система 
финансијског пословања и финансијског извештавања у складу са Међународним стандардима, уз 
истовремено успостављање јединственог начина вођења пословних књига и пружање ажурних, 
комплетних, тачних и поузданих информација о финансијском пословању у укупној структури 
Црвеног крста Србије. 
 
У постизању општег циља Информационо-технички (ИТ) центар Црвеног крста Војводине (чвориште 
за размену базе података) биће у функцији едукације, координирања и техничко–оперативне 
подршке организацијама Црвеног крста у Покрајини, као продужена рука Црвеног крста Србије. 
 
У оквиру јединственог информационог система, Црвени крст Војводине ће бити ангажован на 
развоју и примени постојећих система за евиденцију у области Добровољног давалаштва крви, 
Прве помоћи, Службе тражења, Дифузије, новог софтвера за вредновање активности организација 
Црвеног крста у градовима и општинама, као и софтвера у припреми. 

 
 

 
У делу организације рада није могуће предвидети све акције и активности које могу бити 
условљене непредвиђеним околностима и које могу захтевати ванредно ангажовање 
Организације и њених укупних капацитета.  
 

  

 
Црвени крст Војводине ће наставити да негује добру сарадњу са државним институцијама и 
органима на нивоу Покрајине. Посебна сарадња у делу редовног програмског и финансијског 
извештавања биће остварена као обавеза  правдања средстава која Црвени крст Војводине, у оквиру 
јавних овлашћења, остварује преко секретаријата Владе АП Војводине. 
 
У току године планира се континуиран рад стручних комисија и радних тела Црвеног крста 
Војводине. Планирано је шест  седница Управног одбора, редован рад Надзорног одбора и 
одржавање једне редовне седнице Скупштине Црвеног крста Војводине. 
 
Представници Црвеног крста Војводине ће, у управљачкој структури као и у стручним комисијама и 
радним телима Црвеног крста Србије,  давати, као и до сада, свој пуни радни и стручни допринос. 
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2. ДИФУЗИЈА ЖЕНЕВСКИХ КОНВЕНЦИЈА  И МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ 
ПРАВА   

 
 
 

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 Црвени крст Војводине ће организовано спроводити ову активност у 2020. 
години имајући у виду да ширење знања о међународном хуманитарном праву (Дифузија) 
представља обавезу државе преузету ратификацијом Женевских конвенција из 1949. године, 
Допунских протокола из 1977. године и других међународних уговора. 
 
У функцији Центра за дифузију, Црвени крст Војводине ће у континуитету наставити  са планираним 
активностима које теже ка општем циљу ’’Ширења знања о међународном хуманитарном праву и 
Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца’’.  Посебним 
програмима обуке, Центар ће усмерити своје активности према интерним и екстерним циљним 
групама: 
 

 Основна обука из међународног хуманитарног права и Основних принципа Покрета 
Црвеног крста биће садржана у свим радним програмима семинара; 

 Посебна обука планирана је за запослене и волонтере у организацијама Црвеног крста, 
који раде послове Службе тражења;  

 Узимајући у обзир исказане потребе организација Црвеног крста на терену, Црвени крст 
Војводине ће организовати обуку за нове дифузере; 

 У циљу посебног ангажовања на ширењу знања о овој области у основним и средњим 
школама, Црвени крст Војводине ће пратити реализацију програма „Истраживање 
међународног хуманитарног права“. Као подршку промоцији хуманитарних вредности 
Црвени крст Војводине ће подстицати организације Црвеног крста у градовима и општинама 
да развијају непосредну програмску  сарадњу са школама и у ту сврху користе приручник 
„Од идеје до акције“. Истовремено Црвени крст Војводине ће за младе “истраживаче” 
хуманитарног права организовати покрајинску смотру знања ’’Шта знаш о Црвеном крсту – 
Raid Cross“’’. Смотра ће се организовати у оквиру обележавања Недеље Црвеног крста (од 
8. до 15. маја) 
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3. СЛУЖБА ТРАЖЕЊА  

 
Послови и задаци Службе тражења представљају континуиран процес заснован на нормативном 
уређењу  које проистиче из одредаба Закона о Црвеном крсту  Србије и међународних обавеза које 
је наша земља преузела потписивањем Женевских конвенција од 12. априла 1949. године и 
Допунских Протокола  из 1977. године. Планирани послови  и задаци ће се и у 2020. години одвијати 
у следећим областима рада :  

 

 Одржавање и континуирано ажурирање базе података о обученим професионалним и 
волонтерским кадровима; 

 Едукација волонтера и професионално запослених за рад на пословима Службе тражења, 
за потребе свих организација Црвеног крста у Покрајини; 

 Учешће у стручним и развојним програмима Црвеног крста Србије, кроз рад 
координационе канцеларије Службе тражења. 

 
Црвени крст Војводине ће радити на  едукацији и оспособљавању професионалног и волонтерског 
кадра  у организацијама Црвеног крста за рад у редовним и свим ванредним ситуацијама које 
захтевају померање становништва. 
 
Како је и организационо, кроз оснивање Координационе канцеларије у  Црвеном крсту Војводине, 
појачана функција координације ових послова за све организације Црвеног крста у Покрајини, 
Црвени крст Војводине ће по утврђеним процедурама обављати послове тражења и успостављања 
породичних веза и водити евиденцију о свим предметима  у надлежности Организације. 
 
Континуирано ће јачати рад и контакте са тражиоцима, те прослеђивати допунске информације 
тражилаца  у свим отвореним предметима  за тражење  несталих лица у сукобима на просторима 
бивше Југославије. На овај начин Служба тражења  настоји да  очува контакте  између тражилаца 
несталих  и  Републичке комисије за тражење  и допринесе употпуњавању података  који су 
потребни за рад Републичке комисије за тражење  несталих. 
 
Служба тражења ће наставити да  ради на захтевима за тражења и успостављању породичних веза 
у категорији економских и ирегуларних миграната.  
 
Оперативни послови 

 
 Примање захтева и покретање поступака за тражење свих категорија несталих лица у складу 

са мандатом Црвеног крста; 

 Пружање стручне помоћи службама и радницима Службе тражења у организацијама 
Црвеног крста у Покрајини; 

 Координација у раду организација Црвеног крста у Војводини за послове Службе тражења, 
кроз остварење функције Координационе канцеларије Службе тражења у Црвеном крсту 
Војводине. 
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Миграције становништва 
 
Активности у оквиру овог Програма биће усмерене на помоћ најугроженијима у популацији 
миграната на територији Покрајине: 
 

 држављанима Србије којима је укинут статус азиланата у земљама западне Европе и који се 
по основу споразума о реадмисији враћају у нашу земљу (у складу са Стратегијом државних 
органа); 

 мигрантима, који су у транзиту кроз нашу земљу; 

 тражиоцима азила. 

 
Црвени крст Војводине ће пратити реализацију активности са повратницима у општинама које овај 
програм реализују и настојаће да максимално допринесе успостављању механизма системске 
помоћи, по којем ће они имати прилику да остваре сва права која им по закону припадају. 
 
Координативна улога Црвеног крста Војводине, у праћењу активности у привременим транзитно 
прихватним центрима на територији Покрајине, наставиће се и током 2020. године, уз праћење 
потреба миграната и континуирану сарадњу са Црвеним крстом Србије.  
 
Акценат ће бити на следећим активностима: 
 

 едукација професионалаца и волонтера из области службе тражења и трговине људима и 
координација активности везаних за пројекат „Превенција међу децом и мигрантима“, које 
уз подршку Шпанског Црвеног крста реализују војвођанске организације Црвеног крста које 
се налазе на миграторној рути; 

 психосоцијална подршка мигрантима, као и помагачима,  

 редовне, организоване посете стручних сарадника центрима. 
 
Руковођени хуманитарним разлозима у оквиру свог мандата Црвени крст Војводине и организације 
Црвеног крста у Покрајини наставиће активности са  ирегуларним мигрантима кроз јединствене 
програме Црвеног крста Србије, не угрожавајући тиме своје редовне и традиционалне програме 
усмерене ка домицилном становништву.  
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Програм борбе против трговине људима 

 
 
Циљ програма који прати Стратегију Владе републике Србије је смањење ризика од трговине 
људима кроз вршњачку едукацију младих, који представљају најризичнију категорију 
становништва.  
 
Црвени крст, као хуманитарна организација која има распрострањену мрежу, препознат је од 
стране државе као партнер у овој области и има представника у Републичком тиму за борбу против 
трговине људима.  Из тих разлога програм ће и у 20120. години, поред вршњачке едукације, бити 
презентован  и старијим волонтерима Црвеног крста Војводине ангажованим у другим програмима 
и активностима.  
  
И у 2020. години основни задатак Црвеног крста Војводине биће проширење мреже волонтера 
обучених за едукаторе и тренере у овом Програму. Циљ обуке је да у свих 45 организација Црвеног 
крста имамо обучене предаваче и да знање о овој појави буде у функцији смањења ризика од 
трговине људима. Предавањима ће посебно бити обухваћени млади у средњим школама, ромским 
насељима, установама за децоу лакше менталне ометености, привременим транзитним центрима 
за прихват миграната. 
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4. СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
У оквиру социјалне делатности стални задатак организације Црвеног крста је да се, кроз јачање 
мреже волонтера градовима и општинама и сарадњу са стручним институцијама социјалне 
заштите, ангажује на препознавању вишеструке природе сиромаштва и да своје програмске 
активности развија у правцу бољег живота најугроженијих категорија становништва. Посебну 
пажњу Црвени крст Војводине ће усмерити на потребе старих и болесних, избеглих и расељених 
лица, маргинализованих група као и на породице са децом, које су у стању социјалне потребе.  
 
Са циљем испуњавања своје помоћне улоге утврђене Законом, укупне активности Црвеног крста 
Војводине у области социјалне заштите руководиће се донетим документима на нивоу државе: 
 

- Стратегијом за смањење сиромаштва, 
- Стратегијом развоја социјалне заштите, 
- Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом, 
- Националном стратегијом о старењу 
- Стратегијом за заштиту од насиља у породици, 
- Програмима инклузије Рома. 

 
У делу извршавања обавеза по Закону о Црвеном крсту Србије, Црвени крст Војводине ће радити 
на јачању сопствених капацитета како би одговорио на обавезу „покретања, организовања и 
спровођења редовних и ванредних акција солидарности, за помоћ угроженим лицима и жртвама 
природних, еколошких, других несрећа и оружаних сукоба…“ 
 
Посебно ангажовање Црвеног крста Војводине биће у области “заговарања потреба” угрожених 
људи и кроз то, промовисање принципа друштвене одговорности. 
 
Црвени крст Војводине ће својом посвећеношћу да одговори на потребе угрожених људи и 
професионалношћу у односу на реализовање донација, настојати да буде поуздан партнер 
донаторима и ефикасан сервис корисницима донација. 
 

Непосредне активности Црвеног крста Војводине у области социјалне делатности у 2020. години 
биће: 

 
- Реализација свих видова међународне помоћи и помоћи која ће бити обезбеђена путем 

донација и хуманитарних акција у земљи; 
 

- Реализација програма директног ублажавања сиромаштва за које средства обезбеђује 
Влада републике Србије и Влада АП Војводине, а непосредни реализатор је организација 
Црвеног крста у функцији помоћног органа у хуманитарној области; 

 
-  У оквиру овог задатка, као и других програма, у пуној функцији ће бити Дистрибутивни 

центар Црвеног крста Војводине. 
 
- Реализација Програма народних кухиња, кроз који ће Црвени крст Војводине у сарадњи са 

Црвеним крстом Србије јавно заговарати потребе корисника Програма и у сарадњи са 
надлежним државним органима, на свим нивоима, и потенцијалним донаторима настојати 
да се Програм очува, посебно у зимским месецима. Посебна брига биће усмерена на децу, 
кориснике кухиња.  
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- Црвени крст Војводине ће настојати да пажњу и помоћ усмери на најугроженије грађане у 
општинама у којима не функционише Програм кухиња Црвеног крста. 

 
- Црвени крст Војводине ће и даље јачати Програм Бриге о старијима у општинама у којима 

се Програм реализује. Циљ Програма је да старије особе остану што дуже у свом окружењу, 
као и да се мотивишу да што дуже користе своје физичке и менталне потенцијале, како би 
се умањила потреба за разним видовима институционалне помоћи старијим лицима. У овој 
години нагласак ће бити стављен на међугенерацијску сарадњу у циљу промовисања 
програма здравог старења. 
 

- Црвени крст Војводине ће и даље настојати да омогући да што већи број деце из социјално 
угрожених породица буде на одмору и опоравку у одмаралиштима Црвеног крста.  
 

- Током године Црвени крст Војводине ће организовати презентације “примера добре 
праксе”, са циљем да се конкретни програми из једног броја средина представе 
организацијама Црвеног крста и партнерима Организације у општинама у којима нема 
сличних програма. Промовисање добрих примера праксе у Програму бриге о старијима 
биће, истовремено, и промовисање партнерства на нивоу локалне заједнице. 

 

- Реализација Програма психосоцијалне подршке и прве психолошке помоћи, са 
посебним акцентом на децу из осетљивих група, старије и деловање у кризним 
ситуацијама. 
 

- Развијање програма везаних за међугенерацијску солидарност у циљу изградње 
кохезивног друштва и неговања позитивних вредности и солидарности. Црвени крст 
Војводине ће у 2020. години завршити креирање и почети  имплементацију  пројекта 
који ће се бавити повезивањем школа, волонтера Црвеног крста и старијих у 
руралним срединама.          
 

 
- У 2020. години Црвени крст Војводине ће, поред традиционалних кампања и акција (Трка 

за срећније детињство, Међународни дан борбе против сиромаштва, Међународни дан 
борбе против глади и Један пакетић - много љубави), посебно програмски осмислити 
активности у Недељи солидарности (од 14. до 21. септембра) – Месецу солидарности (14. 
септембар – 17. октобар) утврђеним Законом о Црвеном крсту Србије, кроз заговарање 
потреба угрожених људи и промовисање солидарности на делу.  

 
- Реализација кампање „Пакет за новорођену бебу“, која се спроводи у 12 породилишта на 

територији Војводине поделом 500 поклон пакета свим бебама рођеним у Недељи Црвеног 
крста, без обзира на социјални статус. 

 
- Обука у области кућне неге и психо-социјалне подршке повређеним и оболелим, биће у 

функцији ванинституционалне помоћи породици која води бригу о оболелом члану. 
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5. ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНА И ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
 

Промоција здравља – превенција и едукација 
 
 
Активност Црвеног крста Војводине дефинисана чланом 9, тачка 7. Закона о Црвеном крсту Србије 
подразумева непосредну сарадњу са здравственим установама и активности на промоцији 
здравља и бригу о људима у заједници. 
 
У 2020. години Црвени крст Војводине ће, користећи  публикацију под називом „Развој и здравље 
адолесцената“,  у априлу месецу организовати традиционално такмичење “Шта знаш о здрављу?“ 
за основне и средње школе и тако обележити Светски дан здравља.  
 
Пажња Црвеног крста Војводине посебно ће бити усмерена на стручно оспособљавање волонтера, 
првенствено младих, за вршњачку едукацију у: 
 

 Превенцији болести зависности; 

 Превенцији полно преносивих инфекција; 

 Превенцији ХИВ/АИДС; 

 Промоцији здравих стилова живота. 
 
Континуирани рад у здравствено превентивним активностима пратиће две кампање: 
 

 Светски дан здравља, 7. април 

 Светски дан борбе против ХИВ/АИДС, 1. децембар,  
 
као и активности поводом обележавања  традиционалних светских и међународних дана  везаних 
за промоцију здравља и/или борбу за очување здравља. 
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6. ПРВА ПОМОЋ СА РЕАЛИСТИЧКИМ ПРИКАЗОМ ПОВРЕДА,  
                     СТАЊА И ОБОЉЕЊА  

 
 

Једна од основних програмских активности Црвеног крста Војводине, као и Покрета Црвеног крста 
широм света, је пружање прве помоћи и обука становништва за ситуације елементарних, техничко-
технолошких несрећа и ратних сукоба.  
 
Општи циљ Црвеног крста у овој области је смањење последица несрећа у смислу спашавања 
живота и смањења последица повређивања, као и брига о људима у локалној заједници у смислу 
очувања здравља, смањења броја несрећа и повређивања (у саобраћају, на раду, у спорту, у кући). 
 
Познавање мера прве помоћи и њихова примена од стране појединца, који се непосредно задеси 
на месту несреће, може да смањи последице повређивања, а у екстремним ситуацијама и да спасе 
људски живот. Први минути након несреће у периоду док не дође хитна медицинска помоћ често 
су критични, јер су повређени или оболели препуштени себи и најближој околини. Одсуство 
реаговања или неадекватно пружање помоћи може да увећа последице или да додатно угрози 
живот и здравље. Зато обука грађана у првој помоћи делује у правцу заштите и унапређења 
здравља и доводи до подизања општег нивоа сигурности у друштву. 
 
Законом о здравственој заштити Републике Србије дефинисана је друштвена брига о здрављу на 
различитим нивоима. У оквиру тога, друштвена брига на нивоу послодавца (члан 14.) подразумева 
пружање прве помоћи у случају повреде на радном месту, а на нивоу појединца (члан 15.) пружање 
прве помоћи повређеном или оболелом у хитном случају у границама својих знања и могућности. 
Закон о безбедности и здрављу на раду Републике Србије (члан 15) обавезује послодавца да 
оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи.  

 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (чланови 241. и 242., Сл. гласник  РС број 41/09.) 
дефинисано је да обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита обавља Црвени крст 
у Србији, односно здравствена установа која испуњава услове и која за то добије одговарајућу 
дозволу. 
 
Евидентно је да је познавање прве помоћи потребно свима и да она чини интегрални део 
здравствене културе сваког грађанина. У том смислу Црвени крст ради на ширењу знања о првој 
помоћи унутар различитих циљних група. 
 
Црвени крст Војводине ће програм прве помоћи реализовати  кроз: 
 

 Промоцију обуке из прве помоћи и реалистичког приказа повреда, обољења и стања кроз 
директну комуникацију са грађанима  и  медијске промоције;  
 

 Широку едукацију младих, подмлатка и омладине Црвеног крста у Војводини за стицање 
знања и вештина из прве помоћи, самопомоћи и узајамне помоћи на семинарима и обукама 
у летњим школама Црвеног крста;  
 

 Обуку и дообуку инструкторског, предавачког и судијског кадра из прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда, обољења и стања; 
 

 Евалуацију знања  из прве помоћи на Покрајинском такмичењу из прве помоћи; 
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 Припрему екипа подмлатка и омладине Црвеног крста за Државно такмичење из прве 
помоћи; 

 

 Смотру знања теренских екипа Црвеног крста поводом обележавања Међународне   
недеље безбедности у саобраћају, Европског дана прве помоћи и Међународног дана 
сећања на жртве саобраћајних несрећа; 

 

 Едукацију едукатора из прве помоћи за потребе организација Црвеног крста у Војводини 
за реализацију курсева прве помоћи; 

 

 Укључивање обучених екипа прве помоћи Црвеног крста у санитетско обезбеђивање 
спортских, културних и других манифестација. 

 
Кроз ангажовање Секретаријата Црвеног крста Војводине и чланова Комисије за прву помоћ, 
Црвени крст Војводине ће пратити радно ангажовање предавача прве помоћи на терену, по 
потреби организовати дообуке и настојати да се уједначи квалитет опреме која се користи у 
обуци у свих 45 организација Црвеног крста у Покрајини. 
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7. ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉЕЊЕ ДОБРОБОЉНОГ  
ДАВАЛАШТВА КРВИ 

 
Рад Црвеног крста Војводине у овој области у 2020. години има за полазиште: 
 

- Закон о Црвеном крсту Србије и Закон о трансфузијској медицини, који добровољно 
давалаштво крви дефинишу као јавно овлашћење организације Црвеног крста у сарадњи 
са овлашћеним трансфузијским установама; 

- Апострофирање организације Црвеног крста, као носиоца активности на мотивацији и 
регрутовању добровољних давалаца крви у пројекту Националне стратегије за 
обезбеђивање довољних количина крви; 

- Постигнуте резултате у акцијама добровољног давања крви у свим војвођанским 
срединама, а посебно резултате у анимирању нових давалаца крви. 

 
У односу на ова полазишта, приоритетне активности ће бити: 
 

 У складу са Националним програмом едукације и мотивације у добровољном давалаштву 
крви, Црвени крст Војводине ће реализовати све обавезе које проистичу из саме функције 
покрајинске организације, што првенствено подразумева програмски утемељен и 
континуиран рад са различитим популационим групама у циљу развијања и подизања 
свести о суштинској потреби за образовањем, регрутовањем и задржавањем добровољних, 
неплаћених и алтруистички опредељених давалаца крви; 
 

 Праћење рада и резултата у раду организација Црвеног крста у Покрајини на реализацији 
планираних акција добровољног давања крви; 

 

 Кроз извештаје организација Црвеног крста праћење рада и ангажовања сарадника 
промотера добровољног давалаштва крви, обучених у претходном периоду; 

 

 Организовање обука за  волонтере који раде на мотивацији и анимацији добровољних 
давалаца крви и едукација волонтера за организовање акција добровољног давања крви; 

 
 Интензивније активности на обуци младих промотера добровољног давалаштва крви и 

јачању система вршњачке едукације са циљем подмлађивања укупне структуре 
добровољних давалаца крви у свим војвођанским срединама; 

 

 Стално унапређивање сарадње са Заводом за трансфузију крви Војводине, с обзиром да је 
1. јануара 2019. године почела потпуна примена Закона о трансфузијској медицини. 
Континуирано ће се пратити промене у раду и прилагођавању појединих организација 
Црвеног крста у односу на начин организовања акција и корекцију календара спровођења 
акција; 
 

 Планском и континуираном сарадњом са медијима обезбедити информисање јавности о 
добровољном давалаштву крви као друштвено одговорном чину сваког појединца. 
Истовремено, резултате акција добровољног давања крви учинити доступне јавности;  

 

 Сопственим ангажовањем, али и ангажовањем у Црвеном крсту Србије, настојати да 
информативно-пропагандни материјал буде што квалитетнији и разноврснији и штампан 
на језицима националних мањина; 

 

 Обележавање 14. јуна – Светског дана добровољних давалаца крви; 
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 Кроз укупно ангажовање и присуство у јавности, Црвени крст Војводине ће све наведене 
активности спроводити у циљу повећања броја нових добровољних давалаца крви  и 
обезбеђивању довољних количина безбедне крви, у складу са потребама које  исказују 
наше здравствене установе.  
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8. ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ОДГОВОР НА НЕСРЕЋУ И ДЕЛОВАЊЕ У 
НЕСРЕЋАМА 

 
Правни основ:  

 
На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл. Гласник бр 107/05), и међународним 
уговорима преузетих обавеза, Црвени крст спроводи Програм припрема и развоја капацитета за 

одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.  Одредбе Закон о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС број 87/2018) 
укључују Црвени крст Србије и његове саставне  делове у интегрисани систем заштите и спасавања 
Републике Србије. 
 
Општи циљ Програма је достизање високог степена оперативности структуре и мреже обучених 
тимова, као и управљачких структура Црвеног крста Војводине за ефикасан одговор на несрећу. 
Добра сарадња и координација са свим субјектима на нивоу Покрајине у интегрисаном систему 
заштите и спасавања. 
 
Посебан циљ у 2020. години представља стварање услова за временски што краћи одговор на 
несрећу што подразумева адекватну припрему, организационо и техничко оспособљавање 
Организације и синхронизацију активности са свим субјектима интегрисаног система заштите и 
спасавања, а кроз вежбе и заједничке обуке.  
 
У свим сегментима Програм је у функцији извршавања јавних овлашћења утврђених Законом о 
Црвеном крсту Србије и пратећи глобални пројекат Црвеног крста Србије, Црвени крст Војводине 
ће у 2020. години: 
 

 Наставити са радом на обуци и оспособљавању тимова за одговор на несрећу различитих 

специјалности у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама на територији АП 

Војводине; 

 Иницирати проверу обучености и тренажу постојећих тимова; 

 У координацији са вишим нивоима организованости и надлежним државним органима 

обезбедити складиштење, чување и занављање опреме за одговор на несрећу; 

 У хитној фази одговора на несрећу, у зависности од врсте и обима несреће, а на основу 

процене стања на терену, успоставити механизме могућег интервентног деловања према 

најугроженијим категоријама становништва.  

                      У оквиру Програма  припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће  у 2020.  години 
планирано је: 

 

 Утврђивање минимума оспособљености и опремљености организација Црвеног крста у 
Покрајини за реализацију Законом утврђених задатака; 
 

 Са Црвеним крстом Србије и сектором за ванредне ситуације утврдити надлежности свих 
нивоа организованости Црвеног крста Србије у складу са ванредном ситуацијом, а 
примењујући одредбе садашњег Закона и новог Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама, који је у процедури доношења; 
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 Организовати обуке тимова  за ванредне ситуације у организацијама Црвеног крста и 
учествовати у симулацијама кроз које локални штабови за ванредна стања проверавају своју 
оспособљеност и координацију активности; 

 

 Пратити обуку јединице цивилне заштите у пружању прве помоћи; 
 

 Учешће Црвеног крста Војводине на локалним и међународним вежбама које организује 
Министарство одбране - Војска Србије, а у складу са мандатом и мисијом Организације 
Црвеног крста; 

 

 Набавка  опреме неопходне за адекватно и правовремено реаговање у случају несреће; 
 

 Проверавање, одржавање и ремонтовање опреме за одговор на несрећу која је 
ускладиштена у магацину Црвеног крста Војводине. 
 

 

Спасилаштво на води 
 
 
Правни основ:  
 
На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије(Сл. Гласник бр 107/05, члан 10), под условима 
и на начин утврђен законом Црвени крст може, ако то не доводи у питање обављање јавних 
овлашћења утврђених овим Законом, пружати и друге услуге правним и физичким лицима 
нарочито које се односе на: 
 
Став 4: организовање службе спасавања на води и службе спасавања на планинама, спровођење 
обуке за рад у тим службама, вођење евиденције и издавање одговарајућих уверења. 

На основу члана 110. став 5. Закона о спорту („Службени гласник РС ”, број 24/11) ''Установе и 
привредна друштва могу обављати спортску делатност ако имају обезбеђен одговарајући простор, 
односно објекат, одговарајућу опрему, одговарајуће спортске стручњаке у зависности од врсте 
делатности, ако испуњавају услове у погледу безбедности за обављање делатности и ако имају 
одговарајућу унутрашњу организацију, односно службу.'' 
 
У складу са Законом о спорту у Службеном гласнику РС: 063/2013 (19.07.2013.) министар омладине 
и спорта донео је „Правилник о условима за обављање спортских делатности“, којим се јасно 
дефинише потреба о присутности спасилаца на води на купалиштима, као и процес едукације 
спасилаца на води и неопходности да свако купалиште поседује документ процене безбедности и 
ризика на купалишту. 
 
Општи циљ Програма јесте смањење броја утапања на воденим површинама. 
 
Посебан циљ у 2020.  години јесте постизање високо стручно и квалитетно едукованих спасилаца 
на води, који би били спремни да у сваком тренутку препознају и успешно реагују у ситуацијама 
утапања. 
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У 2020. години Црвени крст Војводине – Референтни центар за спасилаштво на води настојаће да 
своје активности реализује у складу са законом и биће усмерен на: 
 

 Мотивацију чланова Црвеног крста и шире јавности за непосредно учешће у програмима 
едукације, превенције и спашавања људских живота; 
 

 Медијском кампањом, промовисањем и пропагандом утицати на подизање нивоа свести и 
културе грађанства при коришћењу јавних водених површина, са циљем смањења броја 
повреда, утапања и карактеристичних обољења; 

 
 Имплементацију превентивног пакета ''Купајмо се безбедно'' за ученике нижих разреда 

основне школе и предшколских установа; 

 
 Упознавање локалних самоуправа у градовима и општинама, где постоје купалишта, са 

''Правилником о условима за обављање спортских делатности'' 

 
 Рад на додатном едуковању инструктора и асистената инструктора; 

 
 Комплетирање спасилачке опреме и униформисање инструкторског тима; 

 
 Изједначавање наставног плана обуке у оквиру Националног друштва и креирање новог 

наставног материјала; 

 
 Формирање јединствене базе података о спасиоцима на води на нивоу референтних 

центара Црвеног крста Србије; 

 
 Настојање да се Протокол о сарадњи са Факултетом за спорт и физичку културу примењује 

у мери коју могу обезбедити Црвени крст Војводине и Факултет за спорт и физичку културу. 
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9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

 
Међународна сарадња Црвеног крста Војводине ће се одвијати у складу са Статутом, као отворен и 
динамичан процес према постојећим партнерима, али и са спремношћу да се  развија и успоставља 
комуникација и размена идеја и програма са статусно сличним организацијама у другим 
националним друштвима. 
 

 

 У већ традиционалној сарадњи са Црвеним крстом Горње Аустрије, у 2020. години, Црвени 
крст Војводине ће настојати да сарадњу даље везује за програме и пројекте који се утврде 
на нивоу две покрајинске организације. Посебна пажња биће посвећена Програму 
припреме и одговора на несрећу у оквиру којег је обука тимова за реаговање у случају 
несреће плански  и стални задатак организације Црвеног крста. Сарадња ће  бити 
настављена у смислу заједничких обука и размене искустава.     
 

 И у 2020. години ће Црвени крст Војводине активно учествовати у програмима и пројектима 
које подржавају Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
и Међународни комитет Црвеног крста, а кроз Црвени крст Србије. 

 

 Значајно поље нашег интересовања биће и друге  међународне организације и агенције, 
посебно оне које свој рад базирају на потребама угроженог становништва, као и оне које су 
отворене за подршку програмима и пројектима које Црвени крст има у оквиру своје 
надлежности. 

 

 Црвени крст Војводине ће пратити све облике међународне сарадње организација Црвеног 
крста у градовима и општинама АП Војводине. 
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10. РАД СА ПОДМЛАТКОМ И ОМЛАДИНОМ 
 

 
Црвени крст Војводине ће  у складу са својим Принципима и својом Мисијом радити на васпитавању 
и мотивисању деце и омладине у духу хуманизма, толеранције, пријатељства и узајамне 
солидарности. Рад са подмлатком и омладином, као и укупне активности младих волонтера 
садржане су у свим сегментима Плана рада за 2020. годину, јер млади активно учествују у 
реализацији свих традиционалних акција и активности. 
     
Снага организације Црвеног крста је у завидном броју младих, едукованих кадрова посвећених 
хуманитарној мисији организације, који се све више укључују у осмишљавање и креирање нових, 
савремених програма, блиских младој генерацији. Задатак организације је да ту снагу увећава, 
подстиче и сачува кроз већу отвореност и доступност свих структура организације младим 
волонтерима. Поред активног учествовања младих у свим здравствено-едукативним и социјално-
хуманитарним програмима и посебним пројектима у 2020. години Црвени крст Војводине ће као 
стратешки задатак имати, да се што већем броју младих, истакнутих волонтера омогући учешће на 
камповима и летњим школама које ће бити организоване у оквирима Националног друштва на 
међународном нивоу и које Црвени крст буде планирао са градским и општинским организацијама 
у Покрајини. 

Млађи чланови Црвеног крста ће и у 2020. години бити:  
 

 носиоци вршњачке едукације у програму „Превенција трговине људима“; 
 

 носиоци вршњачке едукације на превенцији болести зависности и СИДЕ; 
 

 носиоци мотивације младих да прихвате добровољно давалаштво крви као своју 
хуману обавезу; 

 

 носиоци организације и реализације Летњих школа подмлатка/омладине Црвеног 
крста и учесници кампова за младе; 

 

 учесници и реализатори такмичења у пружању прве помоћи; 
 

 учесници такмичења (од школског до покрајинског нивоа) “Шта знаш о здрављу”; 
 

 учесници и креатори покрајинске смотре знања “Шта знаш о Црвеном крсту и 
међународном хуманитарном праву – Raid Cross”; 
 

 носиоци програма промоције хуманих вредности „За доброту сваки дан је добар дан“ 
и „Бити хуман је лако када знаш како“ у својим срединама. 
 

 учесници и реализатори посебних програма који се реализује у градовима и општинама 
у којима живе. 
 

 

Млади чланови, волонтери Црвеног крста, биће носиоци знања и хуманих вредности којима се 
изграђује млад човек као појединац, јача организација Црвеног крста и позитивно изграђују 
друштвени односи у целини. 
 

 



Основе плана рада Црвеног крста Војводине за 2020. годину 

 27 

 
 

11. ИНФОРМИСАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РАДА 
(односи са јавношћу, пропаганда и маркетинг) 

 
 
Ова важна област рада Црвеног крста Војводине у 2020. години одвијаће се у два правца: 
 
1.   Информативно – пропагандни рад унутар организације, са циљем даљег развијања и 
унапређивања система размене информација који ће доприносити бржем и ефикаснијем 
доношењу одлука, реализацији програмских активности и процесу извештавања. 

У плану за 2020. годину је иновирање интернет странице Црвеног крста Војводине која ће се 
користити за информисање јавности и упознавање са циљевима и задацима Црвеног крста, као и 
планираним и реализованим програмским активностима.  

Због боље комуникације и размене информација Црвени крст Војводине ће наставити да 
користи Facebook налог. Тим путем, поред информација које ће се објављивати на званичној 
интернет страни, корисници друштвених мрежа ће моћи на једном месту да прате и изабране 
активности осталих организација Црвеног крста као и поједине изводе из медија који су објављени 
електронски. 
 
2.  Унапређивање комуникације и информисања у односу на програмске партнере Црвеног крста 
Војводине, као и јавност уопште. У стратегији односа са јавношћу Црвени крст Војводине ће 
настојати да обезбеди: 
 

 Адекватно представљање организације Црвеног крста у односу на Закон и хуманитарну 

мисију; 

 

 Ширење идеја и Основних принципа Црвеног крста и промоцију волонтерског рада; 

 

 Заступање потреба корисника програма Црвеног крста, као и заступање свих идеја и 

активности које доприносе сигурнијем и квалитетнијем животу у заједници; 

 

 Развоју донаторства и представљању друштвено одговорног односа према потребама људи 

у заједници. 

 
Издавачка и пропагандна делатност Црвеног крста Војводине ће се одвијати у односу на потребе 
појединих програма и расположива финансијска средства. 
 
У складу са својом функцијом, Црвени крст Војводине ће, као и претходних година учествовати у 
припремама материјала, обезбеђивању превода на језике националних мањина за сав 
пропагандни и едукативни материјал који ће за поједине програме и акције реализовати Црвени 
крст Србије. Истовремено, Црвени крст Војводине ће вршити дистрибуцију пропагандног 
материјала у 45 организација Црвеног крста у Војводини. 
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На стручним и оперативним пословима реализације Плана рада Црвеног крста 
Војводине у 2020. години, као и на реализовању закључака Управног одбора и 
Скупштине, биће ангажован Секретаријат Црвеног крста Војводине. 

 
 У склопу Секретаријата организоваће се рад Дистрибутивног центра Црвеног крста 

Војводине који ће бити у функцији:  

    Програма припрема за деловање у несрећама, са обавезом чувања и занављања 

    постојеће опреме, као и оспособљености да се у случају потребе реорганизује за 
          све активности у  оквирима  одговора на несрећу; 

    Дистрибуције хране,  средстава за хигијену и других средстава по програмима, 
          што укључује и извештавање према донаторима и Црвеном крсту Србије; 

    Редовне дистрибуције едукативног и промотивног материјала по програмима. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


